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Úvod 
 

    

Tato diplomová práce si klade za cíl blíţe analyzovat vybrané oblasti práva na 

ochranu investicí a to zejména z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích 

soudů. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce nelze obsáhnout právo na ochranu 

investicí jako celek. Z tohoto důvodu byly pro analýzu zvoleny určité oblasti, které 

zahrnují jak aktuální témata, tak aktuální pojetí zavedených témat. Důraz je kladen 

především na rozhodovací praxi rozhodčích institucí a její roli v utváření práva na 

ochranu investic.  Práce je dělena na čtyři části a ty jsou pak děleny dále do kapitol a 

podkapitol. Práce vyuţívá především metody deskriptivní, komparativní a analytické.  

První část práce je pojata jako stručný úvod do problematiky investičních sporů 

formou vymezení základní terminologie. Pro účely této práce a pro správné uchopení 

tématu je třeba nejprve vymezit klíčové pojmy ze sloţitého názvu této práce. S těmito 

klíčovými pojmy bude práce dále pracovat v dalších částech. Je nutné definovat, co to 

jsou investiční spory, s čímţ rovněţ souvisí otázka, co se označuje za zahraniční 

investici. Rozhodování investičních sporů připadá na mezinárodní rozhodčí soudy, které 

budou rovněţ definovány v této části.  

Na úvodní část navazuje část s historickým vhledem do problematiky ochrany 

investic. Tento přehled obsahuje začátky zahraničních investic a jejich ochranu na 

úrovni států formou diplomatické ochrany. Poté práce pokračuje s popsáním éry 

dvoustranných dohod na ochranu investic. Po stručném popisu historického vývoje je 

dán prostor aktuálním otázkám ochrany investic na úrovni Evropské unie. Prostor je dán 

rovněţ analýze úpravy ochrany investic v připravované dohodě TTIP. 

Třetí část práce se pak zaměřuje na způsoby řešení investičních sporů. Toto 

téma je rozděleno na rozhodování investičních sporů stálými rozhodčími institucemi a 

ad hoc rozhodování. Do popředí se dostává Středisko ICSID, které je bezesporu 

nejdůleţitější rozhodčí institucí v oblasti práva na ochranu investic. Jako takovému je 

mu dáno nejvíce prostoru, coţ je odůvodněno i faktem, ţe většina judikatury, která je 

v práci uváděna, pramení ze Střediska ICSID. Dále jsou uvedeny další stálé rozhodčí 

instituce a úvod do řešení sporů ad hoc. Tyto první tři části diplomové práce pro svojí 

spíše popisnou povahu vyuţívají převáţně metodu deskriptivní. 

Ústřední částí práce je její čtvrtá část, která se věnuje rozhodovací praxi 
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mezinárodních rozhodčích soudů. Je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, které 

nejsou vyčerpávajícím pojetím daných témat, ale nabízejí ucelený výklad. Původním 

záměrem bylo pokusit se podřadit tyto kapitoly pod společná nadřazená témata, ale to se 

ukázalo býti redundantním. Všechny čtyři kapitoly řeší aktuální témata investiční 

arbitráţe a to jak z pohledu hmotného práva, tak z práva procesního. Kapitoly stojí 

samostatně s vlastními dílčími závěry, s tím, ţe určité okruhy se překrývají a doplňují. 

Především v dílčích závěrech jednotlivých kapitol se uplatňují metody komparativní a 

analytická.  

První kapitola pojednává o vyvlastnění, coţ je jeden z ústředních pojmů práva 

na ochranu investic. Velká většina sporů vzniká důsledkem zabrání majetku a to 

jakýmkoliv způsobem. Z tohoto důvodu je důleţité vymezit, co je povaţováno dle 

rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů za vyvlastnění a jaké jsou modality 

vyvlastnění. Druhá kapitola pojednává o definici investice v rozhodovací praxi 

rozhodčích tribunálů. Popis zahraniční investice, tak jak jej definuje doktrína, je 

součástí úvodní kapitoly, která vymezuje terminologii. Zde je tedy dán prostor 

detailnější analýze jednotlivých rozhodnutí. Definice investice prošla určitým vývojem 

a stále se vyvíjí. Práce se v prvních dvou kapitolách této části věnuje jak stručnému 

přehledu vývoje rozhodovací praxe v těchto dvou institutech, tak zároveň zmíní i 

recentní nálezy rozhodčích tribunálů. Rozhodovací praxe je kriticky zhodnocena ve 

vztahu k jejímu vývoji a dílčí závěr nabízí autorův názor na recentní směřování 

rozhodovací praxe v těchto dvou odvětvích.  

Třetí kapitola řeší otázku transparentnosti v investičních sporech. 

Transparentnost je jedním z nejaktuálnějších témat v právu na ochranu investic 

posledních let. Práce se soustředí na analýzu pravidel transparentnosti dle arbitráţních 

pravidel Střediska ICSID a dle pravidel UNCITRAL. Tato pravidla jsou analyzována 

s důrazem na to, jak je vykládají rozhodčí tribunály ve své rozhodovací praxi. Prostor je 

dán rovněţ popsání nových Pravidel o zvýšení transparentnosti arbitráţních řízení mezi 

investorem a státem vedených na základě dohod o ochraně investic. Nesporným 

přínosem je srovnání jednotlivých pravidel v řízení před Střediskem ICSID a dle 

pravidel UNICITRAL v jednotlivých subkapitolách a v dílčím závěru, kde se uplatňuje 

především komparativní metoda. 

Konečně poslední kapitola se věnuje otázce významu jednotlivých rozhodnutí a 
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jaký vliv mají na budoucí rozhodnutí rozhodčích tribunálů. V tomto směru se tato 

kapitola liší od těch předchozích tím, ţe ačkoli analyzuje rozhodovací praxi 

mezinárodních rozhodčích soudů, sleduje tím jiný cíl. Nesnaţí se odkrýt, jaká pravidla 

se rýsují z rozhodovací praxe, ale zkoumá, jaký dopad mají jednotlivá rozhodnutí a zda 

se uplatňuje v rozhodovací praxi precedent. 

Předloţená diplomová práce vychází z pramenů primárních, jeţ představuje 

zejména rozhodnutí jednotlivých rozhodčích soudů a ustanovení mezinárodních smluv. 

Rozhodnutí jednotlivých rozhodčích soudů jsou uvedeny s odkazem na jejich celé znění 

v soupisu literatury na konci práce. Dále práce vychází ze sekundárních pramenů, 

z nichţ většinu tvoří odborné monografie a články v odborných periodicích. Bohatě je 

zastoupena především zahraniční literatura, coţ je dáno tématem, které bývá 

zpracováno především v zahraničních článcích a monografiích. V poslední řadě práce 

uvádí i mnoţství internetových zdrojů.  

 

Text práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 25. května 2016.  

 

Při citacích jednotlivých zdrojů práce vychází z citační normy ČSN ISO 690 a 

ISO 690-2.  
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1. Vymezení terminologie - Řešení investičních sporů z pohledu 

rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů  
 

 

1.1 Investiční spory 

 

Řešení sporů mezi investorem a státem je mechanizmus zakotvený v 

mezinárodních smlouvách na ochranu investic, který zajišťuje, aby závazky, které na 

sebe státy navzájem v rámci ochrany investic vzaly, byly respektovány. Spory z 

mezinárodních investic (neboli investiční spory) jsou spory vznikající v důsledku 

porušení těchto závazků resp. dohod na podporu a ochranu investic. Z tohoto pohledu 

jde o důleţitý nástroj ochrany zájmů investorů. O jeho stoupajícím významu svědčí růst 

počtu dohod na ochranu investic a rovněţ počtu sporů z nich vzniklých.
1
 Investiční 

spory vznikají mezi investory a státy a také mezi státy navzájem.
2
 Tato práce se 

zaměřuje na investiční spory v diagonálním vztahu mezi investorem a státem.  

Investiční spory mohou vzniknout z různých důvodů a mohou mít velmi rozlišné 

průběhy. Jsou to specifické spory, které se v mnohém liší od běţných obchodních sporů. 

Tím, ţe vznikají na základě porušení smluv, které uzavřely státy mezi sebou navzájem, 

vztahují se na ně ustanovení mezinárodního práva. Specifická jsou i tím, ţe jejich 

projednávání bývá částečně i politickým tématem. Předmětem sporu jsou témata, na 

kterých má zájem veřejnost a tak se spory často dostávají pod mediální drobnohled. 

S tím souvisí i zájem veřejnosti na těchto tématech. Obchodní spory bývají přísně 

důvěrné mezi stranami sporu, ale investiční spory, se svými veřejnými tématy, by měly 

být otevřenější.
3
   

Investoři řešící své investiční spory jsou velmi nesourodou skupinou. Investory 

                                                        
1
 V roce 2014 bylo zahájeno 42 nových investičních sporů. Toto číslo nedosahuje na rekordní roky 2013 

(59 zahájených případů) a 2012 (54 zahájených případů). Přesto se celkový objem probíhajících 

investičních sporů zvyšuje. Pro Českou republiku je ochrana investic velmi relevantním tématem, neboť 

je třetí nejčastěji ţalovanou zemí v investičních sporech. S 29 investičními spory, ve kterých Česká 

republika figurovala jako ţalovaný, se zařadila za Argentinu (56) a Bolivii (36). Zdroj: UNCTAD 

Investor-State Dispute Settlement: Recent Trends in IIAs and ISDS, 2/2015, dostupné na: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf  
2
 Investiční spory mezi státy nejsou tak časté, lze uvést dva příklady: Ecuador v. United States, PCA Case 

No. 2012-5 a Empresas Lucchetti, S.A. v. Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/03/4. Více 

k problematice investiční arbitráţe mezi dvěma státy viz ROBERTS Anthea,  State-to-State  Investment  

Treaty  Arbitration: A Hybrid  Theory  of  Interdependent  Rights and  Shared  Interpretive  Authority in 

Harward International Law Journal. Volume 55, Number 1, Winter 2014.  
3
 Více viz téma transparentnosti v části 4.3. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf
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mohou být společnosti, asociace i jednotlivci. Dle výzkumu OECD,
4
 který podrobil 

výzkumu více jak 100 arbitráţních případů, byly největší nadnárodní společnosti (100 

nejvýše umístěných společností dle UNCTAD dle zahraničního kapitálu) zastoupeny 

z 8 %.
5
  Střední a velké společnosti tvořily celkem 48 % investorů, 22 % investorů byly 

malé podniky či jednotlivci a ve 30 % případů nebyl publikován dostatek informací 

ohledně investora. 

 

1.2 Zahraniční investice  

 

Zahraniční investice jsou spjaté s rozvojem obchodu na mezinárodní úrovni, 

ovšem jejich obdobu můţeme v jistém smyslu najít jiţ před mnoha tisíci lety v Egyptě.
 6
 

Pokud budeme hledat v nedávnější historii, dobrým příkladem prvních zahraničních 

investic jsou investice Anglie v Indii a Kanadě na začátku sedmnáctého století vzniklé 

zaloţením nové formy podnikatelského uskupení nazývaného charterová společnost 

jako např. „British East India Company“ či „Hudson Bay Trading Company.“
7
 Z těchto 

raných dob se zahraniční investování vyvinulo ve zcela běţný projev dnešního 

globalizovaného světa.  

M. Sornarajah definuje zahraniční investici jako „přesun hmotných či nehmotných 

statků z jedné země do druhé za účelem využití těchto statků k tvorbě zisku pod výhradní 

či částečnou kontrolou vlastníka těchto statků.“
8
 Zahraniční investice můţeme odlišit od 

tzv. portfoliové investice, kde investor kupuje podíl v zahraniční společnosti za účelem 

dosaţení zisku a není stejnou osobou jako subjekt vykonávající kontrolu nad touto 

společností. 
9
 Posouzení definice investice mezinárodních rozhodčích soudů pro účely 

stanovení soudní pravomoci se blíţe věnuje část 4.2. 

 

                                                        
4
 GAUKROGER, D.; GORDON, K.. Investor-State Dispute Settlement: A Scoping Paper for the 

Investment Policy Community. OECD Working Papers on International Investment. 2012/03, OECD 

Publishing, s. 17-19.   
5

 The world's top 100 non-financial TNCs, ranked by foreign assets, 2012 dostupné na: 

unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2013/WIR13_webtab28.xls 
6
 Jako zahraniční investice můţeme označit uţ obchody, které uzavírali Egypťané s Fényčany a Řeky na 

nerostné suroviny před více jak čtyřmi tisíci lety, kdy se obchodovalo s cínem nutným k výrobě mědi a 

který Egypťané nakupovali ze zahraničních nalezišť. 
7
 DOAK BISHOP, R.; CRAWFORD, J; R., REISMAN, W. M.. Foreign Investment Disputes – Cases, 

Materials and Commentary. 2nd Edition. Wolters Kluwer 2014, s. 2. 
8
 SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment. 3. vydání, Cambridge University 

Press, 2010, s. 4 ISBN 9780521545563. 
9
 Tamtéţ, s. 5. 
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1.3 Mezinárodní rozhodčí soudy 

 

Mezinárodní rozhodčí soudy budou pro účely této práce vymezeny spíše jako 

mezinárodní rozhodčí instituce, coţ je pojem obecnější a více vyhovuje modalitám 

rozhodčích autorit. V právu ochrany investic existuje celá řada rozhodčích či soudních 

institucí.
10

 Mezinárodní investiční smlouvy zpravidla určí, na jakou instituci se můţe 

investor obrátit v případě, ţe dojde k porušení smlouvy, případně mohou určit i 

rozhodčí řízení ad hoc. Některé dohody určí jen jedno sudiště s tím, ţe převaţuje 

Středisko ICSID se sídlem ve Washingotnu. Jsou ale i jiné moţnosti, které budou dále 

rozvedeny v třetí části této práce. Pokud tato práce hovoří o rozhodčím tribunálu, 

zahrnuje tento pojem i jediného rozhodce (sole arbitrator). Rozhodčí tribunál bývá 

sloţen ze tří osob tak, ţe kaţdá ze stran sporu zvolí jednoho rozhodce a ti se pak 

shodnou na svém předsedovi. Některé spory ale řeší jediný rozhodce.  

Co se týče rozhodnutí mezinárodních rozhodčích soudů, rozlišujeme nález, který 

je pro strany závazný a další rozhodnutí. Mezi tyto rozhodnutí patří například 

rozhodnutí o soudní pravomoci nebo další rozhodnutí, která upravují průběh řízení jako 

například rozhodnutí o připuštění písemného podání třetí osoby. Tato práce bude pro 

všechny tyto dokumenty pouţívat souhrnný pojem rozhodnutí. 

  

                                                        
10

 SALACUSE, Jeswald W. The law of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 

2010. Oxford international law library. ISBN 978-0-19-920605-6, s. 387. 



 

 7 

2. Historický vhled do řešení investičních sporů  
 

 

2.1 Řešení investičních sporů tradičními instrumenty mezinárodního práva 

 

Jak bylo zmíněno výše, obdoby zahraničních investic existovaly jiţ před tisíci 

lety. Vznik potřeby chránit zahraniční investice ovšem datujeme zhruba od poslední 

třetiny 19. století, kdy v souvislosti se zvýšeným pohybem osob docházelo rovněţ 

k pohybu kapitálu.
11

 V době kolonialismu, tedy v průběhu 18. a 19. století n. l., byla 

potřeba pro mezinárodní úpravu zahraničních investic minimální. To by dáno tím, ţe 

právní systémy koloniálních mocností byly spjaty s imperialistickou filozofií a tato 

poskytovala dostatečnou ochranu investic plynoucích do zahraničních kolonií.
12

 Nárůst 

pohybu kapitálu souvisel rovněţ se stále se zrychlujícím technologickým pokrokem té 

doby a s rozvojem obchodních korporací, které začaly soustřeďovat a vytvářet větší 

mnoţství kapitálu.
13

  

  V té době nezačala vznikat ochrana investic, jak ji známe dnes, ale zahraniční 

kapitál byl chráněn prostřednictvím diplomatické ochrany a dále prostřednictvím 

pouţití síly v mezinárodních vztazích. Diplomatická ochrana vznikla dávno předtím, 

neţ se v mezinárodním právu objevil a zabydlel pojem investice.
 14

 Dle této doktríny 

vychází ochrana přeshraničních obchodních styků (neboli investic) z norem 

mezinárodního práva ukládajících minimální standard zacházení s cizinci.
15

 

Diplomatická ochrana byla obyčejně vedena skrze výměnu diplomatických nót mezi 

vládami daných států, kdy se stát investora zasazoval o ochranu „svého“ investora. 

V případě, ţe se státy nedohodly na osudu dané investice a na přiměřeném 

zadostiučinění za zmařenou investici, vznikal mezi státy neklid v mezinárodních 

vztazích. Takto vzniklé spory mezi státy řešily ad hoc tribunály zaloţené k řešení onoho 

                                                        
11

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 

2008. ISBN 9788072017096.,  102. 
12

 SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment. 3. vydání, Cambridge University 

Press, 2010, s. 9 ISBN 9780521545563. 
13

 DOAK BISHOP, R.; CRAWFORD, J; R., REISMAN, W. M.. Foreign Investment Disputes – Cases, 

Materials and Commentary. 2nd Edition. Wolters Kluwer 2014, s. 3. 
14

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 

2008. ISBN 9788072017096., s. 103. 
15

 Mezinárodní minimální standard (International Minimum Standard) – vychází z předpokladu, ţe 

cizinec by měl být chráněn před neomluvitelnými zásahy hostitelského státu do jeho práv pomocí 

instrumentů mezinárodního práva bez moţnosti aplikace národního práva. SORNARAJAH, M. The 

International Law on Foreign Investment, 3. vydání, Cambridge University Press, 2010, s. 128 – 130. 
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jednoho sporu či určité kategorie sporů.
16

 Uţití síly, jako hlavního vyjednávacího 

prostředku, můţeme sledovat na vývoji vztahů mezi USA a latinsko-americkými státy 

v době před a po Druhé světové válce. USA, které spoléhaly na svoji pozici nejsilnější 

ekonomické síly v daném regionu, trvaly na pouţití mezinárodního práva na ochranu 

investic, kdeţto latinsko-americké státy trvaly na uţití vnitrostátních právních předpisů 

s premisou rovného zacházení, která měla původ v tzv. Calvově doktríně.
17,

 
18

 Podle 

této doktríny mají zahraniční investoři právo na stejné, či výhodnější zacházení jako 

občané státu, ve kterém investovali a dále se jejich nároky mají projednávat před 

soudem státu, ve kterém investovali.
19

 Dle této doktríny ovšem odpadala moţnost řešit 

spory před ad hoc mezinárodním tribunálem mezi dvěma státy, tak jak tomu byly 

nakloněny ekonomicky silnější země.  

Řešení investičních sporů institutem diplomatické ochrany do budoucna tudíţ 

nemohlo obstát. Z pohledu investora nešlo o spolehlivý nástroj, protoţe nebylo moţné 

předvídat, jaké zájmy bude sledovat vláda jeho státu. Snaha o úpravu mezinárodních 

investic a z nich vznikajících sporů pokračovala nadále, ale většího pokroku se dočkala 

aţ po Druhé světové válce. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století se 

Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci snaţila o zavedení norem na 

ochranu zahraničních investic, ale ţádná z nich se neuchytila.
20

  

Z hlediska ochrany zahraničních investic lze za jeden z klíčových momentů 

označit zaloţení Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (ICSID)  v roce 

1966.
21

 Snaha zaloţit jednotné centrum pro řešení sporů vznikajících z investic byla 

vedena Světovou bankou jiţ od počátku šedesátých let. Dle jejího názoru nevyhovující 

řešení sporů brzdilo proudění kapitálu určeného k podpoře rozvojových zemí.
22

 Nové 

                                                        
16

 DOAK BISHOP, R.; CRAWFORD, J; R., REISMAN, W. M.. Foreign Investment Disputes – Cases, 

Materials and Commentary. 2nd Edition. Wolters Kluwer 2014, s. 4. 

17 SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment. 3. vydání, Cambridge University 

Press, 2010, s. 11 ISBN 9780521545563. 
18

 Carlos Calvo (1824 – 1906), význačný argentinský historik a právník. 
19

 Calvovu doktrínu přijaly vlády řady latinsko-amerických zemí, kapitálově silné země jako USA ji 

odmítly přijmout. 
20

 SALACUSE, Jeswald W. The law of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 

2010. Oxford international law library. ISBN 978-0-19-920605-6; s. 90. 
21

 Středisko ICSID zaloţeno Úmluvou o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států ze dne 

18.3.1965, která vstoupila v platnost v roce 1966 po úspěšné ratifikaci více jak 20ti státy. Více 

k problematice ICSID viz kapitola 3.1.1. 
22

 ICSID, Worldbank. (1970) The History of the ICSID Convention: Documents concerning the origin 

and the formulation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and 

nationals of other states, Vol. II Část I., s. 75. 
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středisko pro řešení sporů mělo motivovat zahraniční investory k investici kapitálu do 

rozvojových zemí. Nástrojem této motivace byla snaha o sníţení obav o osud jejich 

investice s ohledem na moţnost řešení případných sporů. Více k důleţitosti Střediska 

ICSID viz kapitola 3.1.1. 

 

2.2 Dvoustranné dohody na podporu a ochranu investic a řešení investičních 

sporů 

 

Začátek šedesátých let minulého století
23

 neznamenal jen zaloţení střediska 

ICSID, nýbrţ v tomto období dochází k prvním jednáním mezi evropskými státy o 

dvoustranných dohodách, které (na rozdíl od všech ostatních dosavadních dohod) řešily 

výlučně jen zahraniční investice a měly upravovat mezinárodní právní rámec, kterým by 

se řídily investice jednoho státu na území státu jiného.
24

 Od počátku šedesátých let tedy 

vzniká na poli ochrany a podpory investic mezinárodní právo zaloţené na dohodách - 

nejen dvoustranných, ale i vícestranných.
25

 

Dvoustranné dohody na ochranu investic jsou mezinárodní dohody mezi dvěma 

státy, které zavazují oba státy navzájem souborem pravidel, který chrání nakládání 

s investicemi v hostujícím státu. J. W. Salacuse definuje investiční dohody s odkazem 

na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu jako: „(...) dohodu vtělenou do jednoho či více 

psaných dokumentů, kterou se dva či více států dohodnou na určitých právních 

pravidlech upravujících investice občanů jedné ze smluvních stran na území druhé 

smluvní strany.“
26

 Obsahem těchto dohod je obvykle podobný okruh práv a povinností, 

mezi které patří: zákaz diskriminace, zajištění férového a spravedlivého zacházení 

zahraničním investicím, zajištění rychlé, adekvátní a efektivní kompenzace v případě 

vyvlastnění, umoţnění investorům přesunout kapitál z vlastní do cizí země a 

v neposlední řadě zajištění neutrálního a spravedlivého rozhodnutí sporu, v případě 

                                                        
23

 Za první uzavřenou dvoustrannou   dohodu o ochraně investic   se   povaţuje německo-pákistánská BIT 

z roku 1959, DOLZER, R.; SCHREUER, C. In: Principles of International Investment Law. Oxford, 

Oxford University Press 2008, s.  18- 19. 
24

 DOAK BISHOP, R.; CRAWFORD, J; R., REISMAN, W. M.. Foreign Investment Disputes – Cases, 

Materials and Commentary. 2nd Edition. Wolters Kluwer 2014, s. 92. 
25

 Jako souhrné označení pro dvoustranné a vícestranné dohody na ochranu investic lze pouţít pojem 

Mezinárodní investiční dohody (International Investment Agreements) tedy IIAs. Do tohoto pojmu lze 

zahrnout jako třetí sloţku i další mezinárodní dohody, ve kterých jen jejich jedna část upravuje nákladání 

s investicemi. Tato práce pouţívá označení BIT (Bilateral Investment Treaties) jako souhrnné označení 

pro dvoustranné dohody na ochranu investic a pro mezinárodní investiční smlouvy. Označení BIT je pro 

tyto účely více rozšířené v odborných textech. 
26

 SALACUSE, Jeswald W. The law of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 

2010. Oxford international law library. ISBN 978-0-19-920605-6, s. 126. 
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porušení uvedených závazků.
27

 Celkem je na světě uzavřeno kolem 3 300 BIT.
 28

 Fakt, 

ţe na začátku roku 2008 bylo uzavřeno 2 608 BIT,
29

 svědčí o jejich rozmachu,
30

 který 

nepolevuje ani v posledních letech. 

Pro účely této práce je důleţitou částí investičních dvoustranných dohod právě 

úprava vztahující se k řešení investičních sporů. Před obdobím uzavírání BIT, měli 

investoři jen omezené moţnosti jak vyřešit spory týkající se investice s hostitelským 

státem.
31

 BIT obsahují jak méně vynutitelné nástroje řešení sporů, tak účinnější způsoby 

řešení sporů. Většina BIT uvádí moţnosti řešení sporů formou (i) konzultací a 

vyjednáváním mezi smluvními státy, (ii) arbitráţe mezi členskými státy, (iii) konzultace 

a vyjednávání mezi hostitelskými státy a investory a tím nejúčinnějším řešením sporů, 

které BIT uvádějí, je (iv) arbitráţ mezi investorem a státem. 
32

 Arbitráţ mezi investorem 

a státem můţe být dále upravena různými způsoby, o kterých pojednává třetí část. 

 

2.3 Výhledy do budoucna a vliv práva EU na řešení investičních sporů  

 

Jednání mezi státy vyústila v posledních desetiletích v uzavírání velkého počtu 

mezinárodních smluv, všechny jsou ovšem uzavírány mezi dvěma stranami či jako 

regionální dohody.
33

 Především kapitálově silné země začaly pochopitleně uvaţovat nad 

jednotnou mezinárodní úpravou ochrany a podpory investic, která by jim zajišťovala 

                                                        
27

 Viz například vzorová BIT Spojených států Amerických. Vzorová BIT Spojených států Amerických 

dostupná na: http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf.   
28

 Ke konci roku 2014 bylo dle statistik UNCTAD uzavřeno 2 923 BIT a 345 dalších IIA. Celkový počet 

mezinárodních investičních dohod dosáhl na 3268. Viz UNCTAD Investor-State Dispute Settlement: 

Recent Trends in IIAs and ISDS, 2/2015, dostupné na: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf. 
29

 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2008 

(2008) s. 14. 
30

 J. W. Salacuse uvádí v tomto ohledu pojem „treatification“ z angl. Treaty, dohoda, tedy lze volně 

přeloţit jako proces, kdy se právo mezinárodních investic stále více uplatňuje formou dvoustranných 

investičních dohod namísto tradičních nástrojů mezinárodního práva. SALACUSE, Jeswald W. The law 

of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2010. Oxford international law library. 

ISBN 978-0-19-920605-6, s. 3. 
31

 Investorům zbývaly tři moţnosti. (i) Přímá jednání s vládou hostitelského státu, (ii) podání ţaloby u 

soudu hostitelského soudu; tato moţnost přetrvává dodnes, ať není z pohledu investora příliš výhodná a 

tudíţ je minimálně vyuţívaná a (iii) vyuţití diplomatické ochrany státu investora. Viz SALACUSE, 

Jeswald W. The law of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2010. Oxford 

international law library. ISBN 978-0-19-920605-6, s. 357-358. 
32

 SALACUSE, Jeswald W. The law of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 

2010. Oxford international law library. ISBN 978-0-19-920605-6, s. 359-372. 
33

 Například Unified Agreement for the Investment of Arab Capital in the Arab States (uzavřená 26. 

listopadu 1980),  ASEAN Investment Agreement (uzavřená 15. prosince 1987), Investiční dohody 

Mercosur na území Latinské ameriky, Dohoda COMESA pro území Afriky a v neposlední řadě 

Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), (uzavřená 17. prosince 1992). Dohoda k 

energetické chartě (uzavřená 8. června 1995)  není regionální, ale vztahuje se jen k určitému sektoru. 

http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf
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jejich plošnou a jednotnou ochranu. Přes jisté snahy a návrhy,
34

 se státy dosud 

nedohodly a jednotná úprava ochrany investic prozatím ani do budoucna nenabírá 

ţádných konkrétních podob.
35

  

Zajímavá je role evropského práva ve vztahu k ochraně investic. Konkrétně vztah 

evropského práva a dvoustranných dohod na ochranu investic uzavřených či 

uzavíraných mezi členskými státy EU navzájem. Mezinárodní právo na ochranu investic 

a evropské právo jsou dva na sobě nezávislé právní systémy, coţ značně znesnadňuje 

určení, jaká úprava má za určité situace přednost. Aţ do účinnosti tzv. Lisabonské 

smlouvy byla problematika ochrany investic ponechána na členských státech. 

S rozšířením EU v posledních dekádách počet investičních dohod narostl a z toho 

důvodu se tato problematika v poslední době stala velmi aktuální. Z pohledu 

evropského práva je nutné učinit rozdíl mezi dohodami uzavřenými mezi členskými 

státy navzájem (intra-unijní BIT) a mezi členskými státy a třetími zeměmi (extra-unijní 

BIT). Status těchto dohod se stal nejasným tím, ţe Evropská unie má výlučnou 

pravomoc v oblasti společné obchodní politiky, pod kterou spadají i přímé zahraniční 

investice.
36

  

 

2.3.1 Extra-unijní BIT 

 
V reakci na nejasné postavení těchto dohod bylo přijato nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1219/2012, ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví 

přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími 

zeměmi, které vstoupilo v platnost 9. ledna 2013. Toto nařízení se vztahuje jen na extra-

                                                        
34

 Za zmínku stojí „Guidelines on the Treatment of Foreign Investment“ směrnice, která vznikla na půdě 

Světové banky (1992) a dále snaha na půdě OECD na vytvoření Mezinárodní dohody o investicích 

„Multilateral Agreement on Investment“ (MAI) z roku 1997. 
35

 Lze uvaţovat nad určitým přirozeným vývojem unifikace jednotlivých dvoustranných dohod, kdy se 

obsahy těchto dvoustranných dohod na ochranu investic liší čím dál tím méně, a to i přes absenci jakékoli 

sjednocující direktivy. Otázkou, zda lze dvoustranné dohody na ochranu investic jako celek označit za 

jistou formu zvykového mezinárodního práva se zabýval P. Dumberry. Dochází ovšem k závěru, ţe tyto 

dohody jako celek nevytvářejí mezinárodní zvykové právo ochrany investic. Chybí jim především opinio 

juris, coţ je dáno tím, ţe státy neuzavírají tyto dohody z právní povinnosti, nýbrţ z ekonomických 

důvodů. Dvoustranné dohody na ochranu investic mají rozhodně vliv na mezinárodní zvykové právo. 

Pomáhájí profilovat jiţ existující právní principy a jejich aplikací vznikají nová pravidla do budoucnosti. 

Viz: DUMBERRY, P. Are BITs Representing the ‚New„ Customary International Law in International 

Investment Law?. in International Law Review, s. 675 – 701.   
36

 Čl. 1 úvodních ustanovení Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012, ze dne 12. 

prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými 

státy a třetími zeměmi (dále jen „Nařízení 1219/2012“). 
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unijní BIT.
37

 Nařízení navazuje na fakt, ţe Smlouva o fungování evropské unie 

neobsahuje ţádná přechodná ustanovení pro tyto dohody, ale zmocňuje Evropský 

parlament a Radu k přijetí opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní 

politiky formou nařízení.
38

 Nařízení nijak nemění platnost dosud uzavřených BIT 

členských států, ty zůstávají nadále závazné, nicméně je předvídáno postupné uzavírání 

nových dohod ze strany Evropské unie a rozvazování těch stávajících. Nařízení 

upravuje povinnosti členských států v souvislosti s uzavíráním a změnami jejich BIT. 

Členské státy mají široce pojatou informační povinnost vůči Komisi. Musí informovat o 

všech platných BIT a všech následných změnách statusu těchto dohod.
39

 Souhlas 

Komise je nutný k zahájení formálních jednání o uzavření nových BIT.
40

 Komise má 

být poté nadále informována o průběhu jednání a můţe poţadovat účast na jednáních 

mezi členským státem a třetí zemí týkajících se investic.
41

  

 

2.3.2 Intra-unijní BIT 

 
Státy původní „patnáctky“ měly mezi sebou jen výjimečně uzavřené 

dvoustranné investiční dohody.
42,43

 Po rozšíření EU o další členské státy se zpočátku 

zdálo, ţe intra-unijní BITs mohou zůstávat v platnosti a existovat vedle evropského 

práva, coţ ve svém rozhodnutí potvrdil i arbitráţní institut Stockholmské obchodní 

komory.
44

 Evropská komise v posledních letech upozorňovala na nesoulad 

dvoustranných investičních dohod s evropským právem, v citovaném řízení rovněţ 

zdůraznila nekompatibilitu intra-unijních BIT s evropskými právními předpisy a 

závazky z nich plynoucích, nicméně aţ do poloviny června 2015 zůstávala pasivní. 

V polovině minulého roku oznámila Evropská komise,
45

 ţe zahájila řízení
46

 o nesplnění 

                                                        
37

 Čl. 15 úvodních ustanovení Nařízení 1219/2012. 
38

 Čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (Celex 11957E). 
39

 Čl. 2 Nařízení 1219/2012. 
40

 Čl. 9 Nařízení 1219/2012. 
41

 Čl. 10 Nařízení 1219/2012. 
42

 Německo mělo uzavřené investiční dohody s Portugalskem a Řeckem 
43 Nyní je v platnosti zhruba 200 Intra-EU BITs viz Tisková zpráva Evropské komise - Komise vyzývá 

členské státy k ukončení platnosti jejich dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_cs.htm.  
44

 Eastern Sugar proti České republice. Nález Arbitráţního institutu Stockholmské obchodní komory ze 

dne 27. 3. 2007, č. 008/2004. 
45

 Tisková zpráva Evropské komise ze dne 18.6.2015. Komise vyzývá členské státy k ukončení platnosti 

jejich dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5198_cs.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_cs.htm
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povinnosti proti pěti členským státům
47

 a vyzvala je k ukončení platnosti jejich 

dvoustranných dohod o investicích ve vztahu k dalším státům Evropské unie. Evropská 

komise nahlíţí na tyto dohody jako na redundantní, protoţe dostatečnou ochranu 

investorům dávají jiţ platné předpisy EU. Evropská komise navíc spatřuje v těchto 

dohodách diskriminační prvek, neboť dvoustranné dohody o investicích přiznávají 

práva jen stranám dané dohody a diskriminují ostatní státy, které stranami této dohody 

nejsou. Právní předpisy EU na druhou stranu zaručují stejnou ochranu všem členským 

státům.  

Otázkou zůstává, zda evropské právo skutečně zajišťuje investorům takovou 

ochranu jako samotné dvoustranné investiční dohody. Zajímavým příspěvkem do 

diskuze je v tomto případě článek Dr. Kottmana,
48

 který o schopnosti evropského práva 

ochránit investory pochybuje. Základní svobody volného trhu podle něj směřují na 

potlačení diskriminace z důvodu země původu a na překáţky při vstupu na trh. Do jaké 

míry budou zájmy investora chráněny ve vztahu k jeho jiţ uskutečněným investicím, 

není jasné. V reakci na podle něj nedostatečnou ochranu investorů evropským právem 

vyzývá k diskuzi nad evropským nařízením na ochranu investic. Určitou formu úpravy 

(byť nezmiňuje výslovně evropské nařízení) předjímá i Jonathan Hill, komisař EU pro 

finanční stabilitu: „Musíme se všichni společně snažit o zajištění toho, aby regulační 

rámec pro přeshraniční investice na jednotném trhu fungoval efektivně. V této 

souvislosti je Komise připravena zvážit možnost vytvoření mechanismu rychlé a účinné 

mediace v oblasti investičních sporů.“
49

 Jakou formu bude mít tento mechanizmus, 

zatím není jasné, evropské nařízení na ochranu investic zatím zůstává na úrovni 

diskuze. Na základě aktuálního postoje Evropské komise budou ovšem státy postupně 

nuceny ukončit platnost svých dvoustranných investičních dohod a následovat tak Irsko, 

které ukončilo platnost všech svých dvoustranných dohod o investicích v rámci EU v 

roce 2012 a Itálii, která tak učinila v roce 2013.
50

 

 

                                                                                                                                                                  
46

 Výzva evropské komise dostupná zde: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_en.htm  
47

 Státy, proti nimţ bylo zahájeno řízení pro porušení povinnosti jsou: Nizozemsko, Rakousko, 

Rumunsko, Švédsko a Slovensko. 
48

 KOTTMAN, M. Eine EU- Investitionsschutzverordnung? Europäische Zeitrschrift für 

Wirtschaftsrecht.  EuZW 19/2015. s. 729 – 730. 
49
Tisková zpráva Evropské komise ze dne 18.6.2015. Komise vyzývá členské státy k ukončení platnosti 

jejich dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5198_cs.htm. 
50

 Tamtéţ. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_cs.htm
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2.3.3 Úprava ochrany investic v TTIP 

 
Připravovaná Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA 

(dále jen „TTIP“) je bezesporu jedním z nejdiskutovanějších témat na poli 

mezinárodního obchodu posledních let.
51

 Pokud by byla přijata, jednalo by se o 

nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodu vůbec, a to jak ve smyslu objemu 

mezinárodního obchodu, tak pokud jde o vliv na mezinárodní obchod jako celek.
52

 

Z tohoto hlediska je TTIP velmi důleţitá i pro oblast ochrany investic v 

transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Evropská unie a Spojené státy 

americké zahájily jednání o této dohodě v červenci 2013. Dohoda je projevem závazku 

EU k nahrazování BIT novými dohodami jejichţ stranou bude EU, jak bylo uvedeno 

výše.  

Ke konci dubna 2016 skončilo jiţ 13. kolo intenzivních jednání o dohodě, 

během nichţ se mimo jiné jednalo o systému ochrany investic.
53

 Strany postupují tak, 

ţe jednají o ucelených tématech, která budou tvořit jednotlivé části dohody TTIP. V září 

2015 schválila Evropská komise návrh nového systému řešení sporů mezi investorem a 

státem.
54

 Tento návrh byl následně v listopadu samého roku zveřejněn veřejnosti.
55

 Na 

tomto místě je nutné zdůraznit, ţe uvedený návrh části TTIP o investicích (II. část) je 

zatím jen pracovním dokumentem Evrospké komise, na kterém se shodla jedna ze stran 

budoucí smlouvy – Evropská unie.
56

 Jednotlivá ustanovení této dohody jsou nyní 

předmětem diskuze mezi zástupci EU a USA. Přesto lze zveřejněný dokument podrobit 

stručné analýze, neboť do práva ochrany investic přináší zcela nové a zásadní 

                                                        
51

 Relevantní dokumenty k připravované dohodě TTIP jsou dostupné na:  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/ . 
52 
MZV. Transatlantická obchodní a investiční dohoda (TTIP). Tisková zpráva ze dne 8.1.2016, dostupná 

na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/transatlanticka_obchodni_a_investicni/index.html  
53  

Evropská komise:
 
Conclusion of the 13th TTIP Negotiation Round. Statement by Ignacio García 

Bercero EU Chief Negotiator for TTIP ze dne 29.4.2016. Dostupné na: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154480.pdf. 
54 

Evropská komise. Komise navrhuje nový systém soudního řešení sporů pro Transatlantické obchodní a 

investiční partnerství (TTIP). Tisková zpráva ze dne 16.9.2015, dostupná na: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5651_cs.htm . 
55 

Evropská komise.
 
Návrh II. části TTIP o investicích dostupný na: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf.  
56 
Návrh byl vypracován na půdě Evropské komise, s tím ţe gesčním výborem na půdě Evropského 

parlamentu je výbor mezinárodního obchodu a dalších 14 výborů má k hodnocení dohody přispět svým 

stanoviskem. Viz zpravodajství evropského parlamentu. Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150220STO24366/Obchodn%C3%AD-dohoda-

EU-USA-TTIP-se-zab%C3%BDv%C3%A1-15-v%C3%BDbor%C5%AF.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/transatlanticka_obchodni_a_investicni/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_cs.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150220STO24366/Obchodn%C3%AD-dohoda-EU-USA-TTIP-se-zab%C3%BDv%C3%A1-15-v%C3%BDbor%C5%AF
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150220STO24366/Obchodn%C3%AD-dohoda-EU-USA-TTIP-se-zab%C3%BDv%C3%A1-15-v%C3%BDbor%C5%AF
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instituty.
57

  

Vypracovaný návrh se týká především zřízení, regulace a fungování rozhodčích 

tribunálů, odvolacího mechanismu a vztahu mezi těmito institucemi a domácími 

soudy.
58

 Návrh počítá se zcela novou kvazi-soudní institucí, která by se měla skládat 

z prvoinstančního tribunálu a z odvolacího tribunálu.
59

 Prvoinstanční tribunál by se 

skládal z 15 soudců, jmenovaných po pěti z EU a USA a pěti ze třetích zemí.
60

 Odvolací 

soud by se skládal z šesti soudců, zastoupených dle stejného klíče v poměru dva z EU, 

dva z USA a dva z třetí země.
61

 Nároky dané na soudce by byly srovnatelné s těmi 

poţadavky ostatních mezinárodních soudců, jako napřiklad soudců Mezinárodního 

soudního dvora.
62

 Soudci splňující tyto nároky by byly jmenováni zvláštním výborem 

zřízeným Dohodou TTIP, který by se měl skládat ze zástupců Evropské unie a 

Spojených států amerických.
63

 Soudci by byli přidělováni k jednotlivým případům na 

základě náhodného výběru, coţ by mělo zajistit jejich nezávislost.  

Návrh dále určuje případy, ve kterých se můţe investor obrátit na investiční 

soud se svým nárokem. Vymezuje zásady zacházení s investorem, blíţe definuje férový 

a spravedlivý proces, jehoţ porušení dává investorům moţnost obrátit se se svým 

nárokem na investiční soud.
64

 Navrhovaná úprava zaručuje investorům náhradu škody 

vzniklou na základě ozbrojeného konfliktu (a různých jiných druhů konfliktů) na území 

hostitelského státu formou kompenzace či uvedení do původního stavu za stejných 

podmínek, jaké stát nabídne domovským investorům.
65

 Návrh výslovně upravuje i 

podmínky vyvlastnění, jehoţ ustanovení mají být vykládána v souladu s přílohou 1 

návrhu, aby byla zajištěna větší právní jistota ohledně toho, co má být označováno jako 

                                                        
57 
Místopředseda evropského parlamentu Frans Timmermans uvedl: „Naše návrhy na vytvoření nového 

systému soudů pro investice jsou průlomové“. Viz tisková zpráva „Komise navrhuje nový systém 

soudního řešení sporů pro Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)“ ze dne 16.9.2015. 

Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_cs.htm. 
58 
Relevantní část připravovaného návrhu je část II. o investicích, kapitola třetí o řešení investičních sporů 

a investičním soudním systému (Section 3 - Resolution of Investment Disputes and Investment Court 

System, dále jen „3. kapitola“). 
59  
Čl. 9, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP o tribunálu první instance (Tribunal of First Instance 

„Tribunal‟) a čl. 10 tamtéţ, o odvolacím tribunálu (Appeal Tribunal). 
60

 Čl. 9 odst. 2, tamtéţ. 
61

 Čl 10, odst. 2. tamtéţ. 
62

 Čl. 9, odst. 4. tamtéţ. 
63

 MFČR. TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA. Tisková zpráva ze dne 

2.3.2016 dostupná na: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/aktualni-

informace/2016/ttip-transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-24234. 
64

 Čl. 3, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 
65

 Čl. 4 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/aktualni-informace/2016/ttip-transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-24234
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/aktualni-informace/2016/ttip-transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-24234
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vyvlastnění.
66

 Jak bude uvedeno dále v části 4.1., toto vymezení činí v současném právu 

na ochranu investic mnohdy potíţe. Vyvlastnění je moţné jen za podmínek, které 

uvádějí pravidelně BIT (srov. dále část 4.1.).
67

 V souladu s interpretačními pravidly 

uvedenými v příloze 1 můţe být vyvlastnění buď přímé nebo nepřímé. Určení, zda se 

opatření státu v uvedené situaci rovná nepřímému vyvlastnění, je nutné posoudit ze tří 

hledisek. Tím prvním je ekonomický dopad na investora, dále délka trvání opatření a 

v neposlední řadě jeho obsah a cíl (zajímavé srovnání s posouzením vyvlastnění dle 

rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů viz kapitola 4.1.2.).
68

     

Co se týče samotného procesu, spory před první instancí mají být řešeny před 

tříčleným senátem, voleným předsedou soudu na jeden rok.
69

 Odvolací proces by se 

konal před třemi soudci zastupujícími tři národnosti dle výše uvedeného klíče.
70

 Úprava 

procesu se inspiruje v mnohém dohodami o volném obchodu mezi Singapurem a EU
71

 a 

Kanadou a EU.
72

 Nárok můţe být tribunálu postoupen na základě pravidel Střediska 

ICSID, Additional Facility Rules Střediska ICSID, pravidel UNCITRAL a nebo na 

základě pravidel, které si sjednají strany sporu.
73

 V úpravě návrhu se promítá přístup 

EU, která chce právo ochrany investic zprůhlednit a učinit jej více  předvídatelným. 

Tento přístup se projevuje v zákazu spekulativního výběru jurisdikce (tzv. forum 

shopping),
74

 nově by nemělo docházet k paralelním či vícenásobným řízením
75

 a 

neopodstatněné ţaloby mají být rozhodnčími tribunály promptně zamítnuty. Návrh 

tímto reaguje na nedostatky současného procesu investičních sporů. 

Důleţitou kapitolou návrhu je otázka transparentnosti, na kterou je dán velký 

důraz jak při samotném procesu sjednávání dohody, tak v úpravě řízení o investičních 

sporech. Návrh dohody počítá s adopcí Pravidel o transparentnosti s tím, ţe obsahuje i 

                                                        
66

 Čl. 5 odst. 2, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP ve spojení s přílohou 1 o vyvlastnění (Annex 1: 

Expropriation), tamtéţ.  
67

 Čl. 5 odst. 1, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 
68

 Čl. 2 přílohy 1 o interpretačních pravidlech definice investice, 3. kapitola, II. části návrhu TTIP. 
69

 Čl. 9 odst. 6, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 
70

 Čl 10, odst. 8, tamtéţ. 
71

 Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA), podepsána dne 20. září 2013. 
72

 Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU, CETA (Comprehensive Economic 

and Trade Agreement). Jednání uzavřena ke dni 26. září 2014. Konečné znění bylo vypracováno v únoru 

2016. Jakmile bude dokončen překlad do všech úředních jazyků EU, bude dohoda předloţena Radě ke 

schválení, a poté zaslána Evropskému parlamentu, aby udělil svůj souhlas, pravděpodobně později v 

průběhu roku 2016. Viz: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html.  
73

 Čl. 6, odst. 2, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 
74

 Čl. 15, tamtéţ. 
75

 Čl. 14 odst. 1, tamtéţ. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html
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upřesnění jednotlivých dokumentů, které mají být zveřejňovány.
76

 Dokumenty 

z jednotlivých řízení mají být dostupné online a má být zaručen přístup veřejnosti 

k řízení. Třetím osobám má být rovněţ umoţněno podávat přípisy a účastnit se jednání, 

pokud prokáţou opodstatněný zájem na řízení tím, ţe podporují nárok jedné ze stran 

sporu.
77

   

Sjednávání TTIP provázejí kritické hlasy oponentů dohody, které jí vyčítají 

mimo jiné omezené moţnosti regulace ze strany států na poli mezinárodního obchodu a 

investic. Je kritizováno, ţe TTIP ohroţuje suverenitu států ve výkonu jejich samostatné 

působnosti v zájmu veřejnosti.
78

 S touto kritikou se musela vyrovnat i II. část návrhu 

TTIP o investicích. Návrh obsahuje zvláštní ustanovení, která mají zaručovat prosazení 

důleţitých a obhajitelných zájmů stran dohody.
79

 Návrh zaručuje, ţe si strany mohou na 

svých územích upravit opatření, která budou v zájmu veřejného zdraví, bezpečnosti, 

ţivotního prostředí, ochrany spotřebitele či jiné sociální ochrany nebo podpory a 

ochrany kulturní rozmanitosti. Podobně je toto uvedeno u výše zmíněných 

interpretačních pravidel.
80

 Strany dohody mohou za cílem sledování svých zájmů 

prosadit nediskriminační opatření která mají formu nepřímých vyvlastnění. Tyto zájmy 

jsou definovány obdobně jako výše uvedené. Opatření ovšem nesmí být s ohledem na 

jeho záměr vyloţeně excesivní. Lze si povšimnout, ţe i pomocná interpretační pravidla 

pouţívají velmi obecné a nejasné pojmy, které nechávají prostor pro jejich interpretaci 

rozhodčími tribunály.  

V souvislosti s prosazováním veřejně prospěšných zájmů je rovněţ nutné 

podotknout, ţe strany dohody, kterým je ponechán onen jistý prostor k přijímání výše 

zmíněných opatření, jsou USA a EU a ne členské státy EU. Pro Českou republiku tedy 

vţdy bude záleţet na tom, jaká pravidla nastaví Evropská unie a jaké veřejné zájmy 

bude sledovat ona. Tento fakt souvisí s tzv. demokratickým deficitem ve vztahu k EU a 

nejistotou o ztrátě státní suverenity. Bude zajímavé, jak se nejen k těmto otázkám 

postaví zástupci evropského parlamentu a jednotlivé vlády členských států při 

rozhodování o schválení dohody TTIP. Hlasování  o finální podobě dohody TTIP by se 

                                                        
76

 Čl. 18, odst. 1, tamtéţ. 
77

 Čl. 23, tamtéţ. 
78

 Evropská komise: TTIP Factsheet about Investment. s. 3. Dostupné na:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153996.5%20Investment.pdf . 
79

 Čl. 2, odst. 1, 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 
80

 Čl. 3 přílohy 1 o interpretačních pravidlech definice investice, 3. kapitola, II. části návrhu TTIP. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153996.5%20Investment.pdf
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mělo konat na konci roku 2016.
81

 V delším časovém horizontu Evropská komise chystá 

návrh na zcela nový postup v ochraně investic. Vedle jednání o TTIP pracuje rovněţ na 

návrhu stálého mezinárodního soudu pro investice, který by se stal centrální institucí 

pro řešení všech investičních sporů. Tím by zcela nahradil současný systém ochrany 

investic.
82

 Nejprve ovšem musíme počkat na to, zda a v jakém znění bude uzavřena 

dohoda TTIP.  

 

  

                                                        
81

 European Commission:
 
Conclusion of the 13th TTIP Negotiation Round 29 April 2016. Statement by 

Ignacio García Bercero EU Chief Negotiator for TTIP ze dne 29.4.2016. Dostupné na: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154480.pdf . 
82

 Evropská komise. Tisková zpráva Komise navrhuje nový systém soudního řešení sporů pro 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) ze dne 16.9.2015. Dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_cs.htm. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154480.pdf
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3. Způsoby řešení mezinárodních investičních sporů 
 

Způsoby řešení mezinárodních investičních sporů prošly svým vývojem přes 

obecné instrumenty mezinárodního práva, jak bylo nastíněno v předchozí části, v ten 

nejúčinnější způsob a tím je mezinárodní investiční arbitráţ, o které bude pojednáno 

v této části. Mezinárodní investiční spor lze řešit dvěma různými způsoby; buď takový 

spor bude řešen před stálou rozhodčí institucí nebo bude pro vyřešení sporu ustanoven 

ad hoc senát či jediný rozhodce.
 83

 To, zda spor dojde k jednomu či k druhému záleţí 

většinou na formulaci investiční dvoustranné dohody, konkrétně na určení rozhodující 

instituce a na volbě stran sporu.
84

  Nejčastějšími způsoby řešení investičních sporů jsou 

Středisko ICSID a pravidla UNCITRAL, která se pouţívají pro ad hoc řešení sporů.
85

 

 

3.1 Stálé rozhodčí instituce 

 

3.1.1 ICSID 

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID - International Centre 

for Settlement of Investment Disputes) je nejvýznamnější institucí v rozhodování sporů 

z investic. Mezinárodní středisko ICSID bylo zaloţeno Úmluvou o řešení sporů z 

investic mezi státy a občany druhých států, (nebo také Washingtonská úmluva). Úmluva 

byla předloţena vládám skupiny Světové banky dne 18. března 1965
86

 k posouzení a 

                                                        
83

 V úvahu připadá ještě řešení sporu na úrovni soudů hostitelského státu, ale jak jiţ bylo uvedeno, pro 

investora tato moţnost ze zřejmých důvodů není lukrativní, v některých BIT se tato moţnost nicméně 

objevuje. 
84

 Například Vzorová investiční dohoda Spojených států Amerických ve svém článku 24, odst. 3 uvádí 

následující moţnosti kde a dle jakého práva bude případný investiční spor řešen: (a) dle Úmluvy o ICSID, 

pokud jsou strany signatáři Úmluvy, (b) dle ICSID Additional Facility Rules, pokud je aspoň jedna ze 

stran signatářem Úmluvy, (c) dle UNCITRAL arbitráţních pravidel, (d) pokud se strany dohodnou na 

jakékoli jiné arbitráţní instituci nebo podle jakývhkoli jiných pravidel. Vzorová investiční dohoda 

Spojených států Amerických dostupná na: http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf. 

Obdobně například v kapitole 11, článku 1120 NAFTA lze volit mezi řešením sporu před Střediskem 

ICSID nebo dle pravidel UNCITRAL, North American Free Trade Agreement. Podepsaná 17. prosince 

1993. Platná od 1. ledna 1994. Dostupná na:  

http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=343&mtpiID=ALL. 
85

 V roce 2014 bylo zahájeno 42 nových sporů z investic. 33 z nich bylo zahájeno u střediska ICSID, 6 

z nich bylo zahájeno podle pravidel UNCITRAL viz UNCTAD Investor-State Dispute Settlement: 

Review of Developments in 2014 č. 2, květen 2015, s. 4. 
86

 Pozadí vývoje mezinárodního střediska sahá do roku 1963, kdy Světová banka pořádala konferenci, na 

které se měl řešit mechanizmus mezinárodní arbitráţe pod záštitou Světové banky. Účelem plánované 

insituce byl podobný základnímu účelu Světové banky: spočíval v podpoře ekonomiky v ekonomicky 

slabých zemích. REISMAN W. Michael, Systems of control in Internaitonal Adjudication and 

Arbitration: Breakdown and Repair, Duke University Press 1992, s. 46. 

http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=343&mtpiID=ALL
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podpisu.
87

 Úmluva se stala účinnou dne 14. října 1966 v den její ratifikace 20. členským 

státem.
88

 Pro Českou republiku se Úmluva stala účinnou k 22. dubnu 1993. Přestoţe 

bylo středisko zaloţeno formálně jiţ v roce 1965, prvního případu se dočkalo aţ v roce 

1972.
89

 Rok 2015 znamenal pro středisko 50. leté výročí, k tomuto datu měla Úmluva 

151 signatářských států, které Úmluvu ratifikovaly a dalších 8 států, které Úmluvu 

podepsaly, ale zatím neratifikovaly.
90

 Aktuálně má Úmluva jiţ 152 signatářských 

států.
91

 Středisko ICSID je stálou institucí se sídlem ve Washingtonu, se Správní radou 

a Sekretariátem. Správní rada je výkonným orgánem ICSID a je sloţena z představitelů 

signatářských států Úmluvy. V čele stojí předseda Správní rady, který je zároveň 

prezidentem Světové banky. V čele Sekretariátu stojí generální tajemník, který je volen 

Správní radou, v současné době je generálním tajemníkem Meg Kinnear z Kanady.
92

 

Mezinárodní středisko ICSID bylo zaloţeno jako autonomní mezinárodní 

instituce za účelem poskytnutí moţnosti pro rozhodčí řízení v investičních sporech.
 93

 

Středisko samo o sobě nevstupuje do arbitráţního řízení, rozhodování je výlučně na 

rozhodčích tribunálech.
94

 Arbitráţ u Střediska ICSID připadá v úvahu tehdy, pokud jsou 

stát ve kterém byla učiněna investice i domovský stát investora smluvními stranami 

Washingtonské úmluvy. Pokud je jí jen jedna strana, připadá v úvahu řešení sporu podle 

Addtitional Facility Rules, rovněţ zřízených Světovou bankou. Additional Facility 

operující při Středisku ICSID ovšem nenabízí stejnou mírou mezinárodně uznávané 

vykonatelnosti svých rozhodnutí. Ve Washingtonské úmluvě se stanoví, ţe v případě 

volby rozhodčího soudu konstituovaného podle této smlouvy, jde o výlučné sudiště pro 

                                                        
87

 ICSID: Výroční zpráva střediska ICSID za rok 2015, s. 5, dostupné na: 
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/ICSID_AR15_ENG_CRA-highres.pdf  
88

 Prvním státem, který podepsal Úmluvu bylo Tunisko následované Velkou Británií v květnu 1965. První 

stát, který ratifikoval Úmluvu byla Nigérie dne 23. sprna 1965. Tamtéţ, s.5.   
89

 Seznam ukončených případů střediska ICSID dostupný na:  
https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?gE=s&cncldTdt=01%2F01%2F1973.    
90

 K dalším zajímavým milníkům 50ti letého výročí patří: 500stý případ řešený u střediska ICSID. Ke 

konci fiskálního roku případu bylo jiţ 525; nejvyšší počet případů uzavřených během jednoho roku s 53 

případy uzavřenými ke konci fiskálního roku. Výroční zpráva střediska ICSID za rok 2015, s.5. 
91

 Databáze členských států Washingtonské Úmluvy dostpuný na:  
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-States.bak.aspx?tab=AtoE&rdo=CSO.  
92

 Secretariat Staff mezinárodního střediska ICSID dostpné na: 
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/ICSID-Secretariat-Staff.aspx . 
93

 Články 18-24 Washingotnské Úmluvy. 
94

 Důvodová zpráva výkonných ředitelů Světové banky k Washingtonské Úmluvě ze dne 10. září 1964, 

článek 15, dostupná na:  
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/ICSID%20Convention%20English.pdf . 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/ICSID_AR15_ENG_CRA-highres.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?gE=s&cncldTdt=01%2F01%2F1973
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-States.bak.aspx?tab=AtoE&rdo=CSO
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/ICSID-Secretariat-Staff.aspx
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/ICSID%20Convention%20English.pdf
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daný spor.
95

 

 

3.1.1.1 Výhody mezinárodního střediska ICSID 

 

Důvodem, proč se mezinárodní středisko ICSID stalo nejběţnější a 

nejdůleţitější institucí pro řešení sporů vzniklých z investic je beze sporu celá řada 

výhod, kterou řízení vedené u střediska ICSID s sebou nese. První výhodou je, ţe řešení 

sporů u střediska ICSID je neutrálním a soběstačným systémem, který není závislý na 

místě, kde se konkrétní rozhodčí řízení koná. Na rozdíl od běţné arbitráţe, kde procesní 

stránka řízení je odvislá od práva státu, ve kterém se arbitráţ koná, řízení u střediska 

ICSID podléhá vţdy stejným pravidlům řízení.
96

 Dále konečná rozhodnutí rozhodčího 

tribunálu jsou vykonatelná ve členských státech Úmluvy ICSID stejným způsobem jako 

konečná rozhodnutí národních soudů. Tento důleţitý aspekt je rovněţ specifikem 

střediska ICSID; běţně musí strana arbitráţního sporu spoléhat na výkon rozhodnutí dle 

národního práva daného státu či na mezinárodní smlouvu upravující vykonatelnost 

rozhodčích nálezů. Takovou je například Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích 

nálezů z roku 1958.
97

  

 Další nespornou výhodou je přehledný výčet nákladů řízení, s tím ţe 

administrativní poplatky nejsou příliš vysoké.
98

 Specifikem řízení před ICSID jsou dále 

fixní poplatky za arbitry tribunálu počítané na jeden den, které jsou nastaveny na 3000 

USD denně.
99

 Fakt, ţe Středisko ICSID spadá do skupiny institucí zastřešených 

Světovou bankou, je dalším pozitivem, protoţe většina případů, která se dostala před 

středisko ICSID, byla úspěšně ukončena vykonáním rozhodnutí tribunálu či smírčí 

dohodou. Případy, kdy je nález rozhodčího tribunálu pozměněn či anulován ad hoc 

                                                        
95

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Ochrana přímých zahraničních investic v energetice. 1. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-392-9, s. 54. 
96

 PAULSSON, Jan. The freshfields guide to arbitration and ADR: clauses in international contracts. 2nd 

rev. ed. The Hague: Kluwer Law International, 1999, xv, 175 s. ISBN 904111226X., s. 14. 
97

 Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 74 ze dne 6. listopadu 1959, o Úmluvě o uznání a výkonu 

cizích rozhodčích nálezů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1959, částka 35, s. 311. Dostupný na: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=74/1959&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy  
98

 Úryvek z přednášky Dr. Kleina na PF UK v rámci předmětu Rozhodčí řízení ze dne 17.3.2015: „doby 

astronomických palmáre jsou už dávno pryč, snaha šetřit na právních službách se projevuje už i 

v mezinárodních arbitrážích.“ 
99

 Vyčíslení nákladů střediska ICSID, dostupné na:  

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/services/Pages/Cost-of-Proceedings.aspx . 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/services/Pages/Cost-of-Proceedings.aspx
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komisí nejsou časté.
100

 Je patrné, ţe Světová banka působí v tomto ohledu jako 

nesporná autorita. Státy jsou si vědomy nepřímé politické odpovědnosti vůči Světové 

bance a nepříznivých politických či ekonomických důsledků nerespektování rozhodnutí 

tribunálu ICSID.
101

 V neposlední řadě lze mezi benefity řízení u střediska ICSID zařadit 

jistá transparentnost řízení, coţ bude dále rozvedeno v kapitole 4.3. 

 

3.1.1.2 Pravomoc (příslušnost) mezinárodního střediska ICSID 

 

Soudní pravomoc resp. její rozsah, mezinárodního Střediska ICSID je vymezena 

v čl. 25 Úmluvy ICSID. Odstavec (1) tohoto článku obsahuje čtyři klíčové poţadavky, 

které musí být splněny, aby byla dána pravomoc střediska ICSID. Musí být dán (i) 

právní spor, který (ii) vznikl přímo z investice (iii) mezi smluvním státem a občanem 

jiného smluvního státu, (iv) o němţ strany ve sporu písemně souhlasí, ţe bude 

předloţen Středisku. 
102

  

 První bod, tedy ţe se musí jednat o právní spor, není tak banální, jak se na první 

pohled můţe zdát. Úmluva ICSID nedefinuje, co je to právní spor. Mezinárodní soudní 

dvůr definuje právní spor jako „nesouhlas týkající se práva či skutečnosti, konflikt 

právních názorů či zájmů mezi stranami“.
103

 Rozhodčí tribunály při Středisku ICSID 

pouţívají obyčejně podobné vymezení právního sporu jako Mezinárodní soudní dvůr. 

Právní spor nesmí být pouze na hypotetické rovině, ale musí mít skutečný rozměr, který 

je rozhodující pro strany sporu.
104

 Rovněţ otázkou, zda je spor „právní“, se zabývaly 

tribunály ICSID. V novějších rozhodnutích tribunály definovaly právní spor jako 

případ, kdy se ţalobce domáhá svých práv, pouţitím právních argumentů a dělající si 
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YANNACA-SMALL, Katia. Arbitration under international investment agreements: a guide to the 

key issues. New York: Oxford University Press, c2010. ISBN 0195340698. s. 102. 
101

 Více k nepřímému působení Světové banky viz PAULSSON, Jan. The Freshfields Guide to 

Arbitration and ADR: Clauses in International Contracts. 2nd rev. ed. The Hague: Kluwer Law 

International, 1999, xv, 175 s. ISBN 904111226X.  
102

 Čl. 25 Washingtonské úmluvy viz Sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí č. 420 ze dne 8. 

dubna 1992, o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2001, částka 98, s. 5688.  
103

 SCHREUER, Christoph. The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge University Press 2009, s. 

93, odkaz na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci East Timor (Portugalsko v. Austrálie) ze 

dne 30. června 1995. 
104

 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. ICSID Case No. ARB/01/3, Rozhodnutí 

o soudní pravomoci ze dne 14.1.2005, odst.74. 
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právní nárok.
105

   

 Druhý bod, který musí být splněn, je poţadavek, aby spor vznikl „přímo 

z investice.“ První návrh Úmluvy ICSID obsahoval vymezení soudní pravomoci 

střediska ICSID nad „všemi spory, vzniklými z nebo v souvislosti s jakoukoliv investicí.“ 

Toto ustanovení bylo kritizováno pro moc široké vymezení soudní pravomoci a bylo 

změněno na „spory vzniklé přímo z investic“.
 106

 Poţadavek na „přímost“ se nevztahuje 

na určitou vlastnost investice, nýbrţ na vztah mezi samotným sporem a investicí.
107

 

Soudní pravomoc střediska ICSID můţe vzniknout, i pokud půjde o nepřímou investici, 

pokud je dán přímý vztah mezi sporem a touto investicí.
108

 To, zda je dán přímý vztah 

mezi sporem a investicí je jedním z objektivních kritérií soudní pravomoci, a jako 

takové není závislé na tom, zda se na „přímosti“ investice strany shodnou.
109

 Koncepce 

investice hraje zcela klíčovou roli pro určení soudní pravomoci střediska ICSID a jako 

takové se na ní práce zaměří v kapitole 4.2. 

 Existence právního sporu mezi smluvním státem a občanem jiného smluvního 

státu, jakoţto třetí bod nutný k zaloţení soudní pravomoci střediska, je zaloţen na 

principu, ţe se investiční ochrana vztahuje na investory, kteří jsou občany smluvního 

státu, ovšem jiného neţ hostitelského. Národnost ţalobce je tedy určující z hlediska 

toho, zda bude oprávněn čerpat ochranu dvoustranné investiční smlouvy a ta bude 

určovat soudní pravomoc ratione personae tribunálu.
110

 Národnost ţalobce, či investora 

je nutno zkoumat jak u fyzických, tak právnických osob. Toto dělení činí rovněţ drtivá 
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 SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, s. 

100. 
107

 MISTELIS, Loukas A (ed.). Concise international arbitration. Austin: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 

9789041126092, s. 66. 
108

 Odst. 24 Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3. Rozhodnutí o soudní 

pravovomoci ze dne 11.7.1997. 
109

 SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009,  

s. 106. 
110

 MCLACHLAN, Campbell, Laurence SHORE a Matthew WEINIGER. International investment 

arbitration: substantive principles. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007. Oxford international 

arbitration series. ISBN 9780199557516, s. 131. 
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většina dvoustranných investičních smluv.
111

 U fyzických osob tak činí dvoustranné 

investiční dohody většinou na základě národnosti,
112

 princip domicilu se neuţívá příliš 

často.
113

  

U investorů, kteří jsou právnickými osobami, je problematika určení vztahu ke 

smluvnímu státu sloţitější. Washingtonská úmluva v čl. 25 (2) písm. b) určí, ţe 

občanem jiného smluvního státu se rozumí:  

(i) „jakákoliv právnická osoba, která měla příslušnost jiného smluvního státu, 

než je stát smluvní strany ve sporu, v den, kdy se strany dohodly předložit takový spor 

ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení, a (ii) jakákoliv právnická osoba, která měla 

příslušnost strany smluvního státu ve sporu k tomuto datu a která na základě zahraniční 

kontroly, na níž se strany dohodly, by měla být pro účely této Úmluvy považována za 

subjekt jiného smluvního státu.“  

Otázka, jak je definována příslušnost jiného smluvního státu, je poté ponechána 

na formulaci konkrétní dvoustranné investiční dohody. Aby byla právnická osoba 

chráněna dvoustrannou investiční dohodou, poţaduje většina dohod, aby splňovala 

alespoň jedno z tří kritérií, tedy aby: (i) byla zaloţena dle práva smluvního státu, (ii) 

sídlila, či měla hlavní podnikatelské středisko ve smluvním státě, či (iii) osoby, které 

mají rozhodující vliv nebo kontrolu nad právnickou osobou, která činí investici, byly 

národností smluvního státu.
114

 Druhá část čl. 25 (2) písm. b) uvádí termín „zahraniční 

kontroly“, na základě které bude právnická osoba povaţována za subjekt jiného 

smluvního státu. Termínem zahraniční kontrola se zabýval tribunál ICSID v případu 

TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentinská republika.
 115

 Ţalobce, společnost TSA, 

zahájila řízení před střediskem ICSID proti Argentině podle Argentinsko-Nizozemské 

dvoustranné investiční dohody. TSA byla argentinská společnost, vlastněná 

nizozemskou společností TSI, která byla pod kontrolou osoby argentinské národnosti. 

                                                        
111

 SALACUSE, Jeswald W. The law of investment treaties. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 

2010. Oxford international law library. ISBN 9780199206056, s. 186. 
112 

Čl. 1 (7) (a) (i) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372 ze dne 30. prosince 1999, o sjednání 

Dohody k Energetické chartě. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1999, částka 112, s. 7730.  
113

 Problém nastává u osob s více jak jednou národností. Jednou z moţností je uţití obecného principu 

mezinárodního práva na určení převaţující národnosti, kterou je ta dominantní a efektivní. Dalším 

moţným přístupem je vyloučení osoby z působnosti BIT, pokud má osoba národnost obou členských 

států. Více viz SALACUSE, Jeswald W. The law of Investment Treaties. 1st pub. Oxford: Oxford 

University Press, 2010. Oxford international law library. ISBN 9780199206056, s. 187. 
114

 Tamtéţ, s. 188. 
115

 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentinská republika ICSID Case No. ARB/05/5, nález ze dne 19. 

prosince 2008. 
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Argentina se bránila argumentem, ţe TSA není zahraničním investorem a tedy není 

dána soudní pravomoc Střediska ICSID. Pouţití druhé části čl. 25 (2) písm. b), na které 

se musejí smluvní strany dohodnout, umoţnuje nadzvednout tzv. korporátní závoj 

(corporate veil) z důvodu zahraniční kontroly. Jak ovšem tribunál uvádí ve svém 

rozhodnutí, samotná existence zahraniční kontroly musí být objektivně prokázána, aby 

mohla být dána soudní pravomoc střediska ICSID.
116

 Otázkou pro posouzení v tomto 

případě bylo, zda by měl být korporátní závoj nadzvednut o jednu úroveň výš, tedy zda 

má tribunál zkoumat nejen vlastnictví společnosti TSA, ale zda má zkoumat i kdo má 

rozhodující vliv nad jejím vlastníkem, tedy nad nizozemskou společností TSI. Tribunál 

sdílí názor Schreuera a uvádí, ţe by se mělo zjistit, kdo je skutečně osobou 

s rozhodujícím vlivem. Druhou otázkou, kterou si pokládá i Schreuer, bylo, zda postačí, 

pokud si občané státu, který není stranou Washingtonské úmluvy, či dokonce občané 

hostitelského státu, zaloţí společnost ve smluvním státě, aby tím vyhověli poţadavku čl. 

25 (2) písm. b). Schreuer je názoru, ţe lepším řešením by bylo zabránit takovým 

právnickým osobám, které jsou pod kontrolou výše zmíněných osob, přístupu ke 

středisku ICSID.
117

 Tribunál ve svém rozhodnutí zaujal stejnou pozici a s odůvodněním, 

ţe skutečným vlastníkem společnosti TSA byl argentinský občan, čímţ nebyla splněna 

podmínka zahraniční kontroly, rozhodl, ţe tribunál postrádá soudní pravomoc 

k rozhodování o nárocích společnosti TSA.  

Posledním bodem nutným k tomu, aby byla daná soudní pravomoc Střediska 

ICSID je písemný souhlas stran, ţe bude spor předloţen středisku. Souhlas můţe být 

dán buď přímo v dvoustranné investiční dohodě,
118

 můţe být obsaţen ve vnitrostátním 

právu hostitelského státu
119

 nebo můţe být součástí dohody se zahraničním investorem 

ve formě souhlasu s případnými budoucími, či jiţ nastalými spory.
120

  

 

                                                        
116

 Tamtéţ odst. 147. 
117

 SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, s. 

318 a také viz odst. 153 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentinská republika ICSID Case No. 

ARB/05/5. Nález ze dne 19. prosince 2008. 
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 Čl. 1120 NAFTA North American Free Trade Agreement. Podepsaná 17. prosince 1993. Platná od 1. 

ledna 1994. Dostupná z WWW: http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=343&mtpiID=ALL. 
119

 Viz např. čl. 8 Albánského zákona č. 7764 ze dne 2. 11. 1993, citovaného v rozhodnutí o soudní 

pravomoci ve sporu Tradex Hellas S.A. v. Republic of Albania, ICSID Case No. ARB/94/2. Rozhodnutí o 

soudní pravomoci ze dne 24.12.1996  v části „Právní rámec“. 
120

 Dle zprávy výkonných ředitelů k návrhu Washingotnské úmluvy jsou obě formy souhlasu moţné. 

Více viz MISTELIS, Loukas A (ed.). Concise international arbitration. Austin: Wolters Kluwer, 2010. 

ISBN 9789041126092, s. 66. 
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3.1.2 Další stálé rozhodčí instituce 

 

Středisko ICSID je bezesporu nejvýznamnější stálou rozhodčí institucí na řešení 

sporů vzniklých z investic. To ovšem neznamená, ţe by bylo institucí jedinou. Existují i 

další rozhodčí instituce, které jsou ve své podstatě více univerzální a také slouţí k řešení 

investičních sporů. Významnými rozhodčími institucemi jsou téţ Rozhodčí soud při 

mezinárodní obchodní komoře (ICC
121

), Rozhodčí institut Stockholmské obchodní 

komory (SCC
122

), Londýnský soud pro mezinárodní rozhodčí řízení (LCIA
123

), Stálý 

rozhodčí soud v Haagu, či další na evropském území méně vyuţívané instituce: 

Australské centrum pro mezinárodní obchodní rozhodčí řízení, Mezinárodní rozhodčí 

centrum v Singapuru, Čínská mezinárodní hospodářská a obchodní arbitráţní komise, 

Mezinárodní rozhodčí centrum v Hong-Kongu a jiné. 

ICC za více jak 90 let svého trvání řešil více případů neţ kterákoli jiná rozhodčí 

instituce.
124

 Rozhodčí nálezy procházejí důkladnou kontrolou před jejich vydáním tak, 

aby bylo zabráněno chybám, coţ zajišťuje větší úspěšnost při výkonu nálezů. Zhruba 18 

procent dvoustranných investičních dohod připouští pouţití Pravidel ICC pro řešení 

investičních sporů, to znamená, ţe spory z investic nejsou převaţujícím typem sporů.
 125

 

V roce 2014 ze 44 nově zahájených investičních sporů byl pouze jeden z nich zahájen u 

ICC.
126

 Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře řeší zejména případy 

mezinárodní obchodní arbitráţe.  

SCC je druhou nejčastěji vyuţívanou institucí, pokud jde o investiční spory hned 

po středisku ICSID. Více jak 120 dvoustranných investičních dohod připouští SCC jako 

                                                        
121

 International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce. 
122

 The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Příkladem BIT, která uvádí SCC 

jako moţnou rozhodčí instituci je čl. 8 odst. 2 dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní 

Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, 

publikovaná jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 646/1992 Sb. ze dne 31.12.1992. 
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 The London Court of International Arbitration. 
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, GRIERSON, Jacob; Annet van HOOFT; NGUYEN, Corinne (ed.). Arbitrating under the 2012 ICC 

rules: an introductory user's guide. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. ISBN 

9789041138170, s. 30. 
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Arbitration/ . 
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dostupné na: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d2_en.pdf . 
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rozhodčí instituci v případě sporů z investic.
 127

 V roce 2014 byly dva investiční spory 

z celkových 44 zahájeny u SCC.
 128

 Celkem bylo projednáváno 11 investičních sporů 

v roce 2014 a 12 v roce 2015.
129

 Co se týče pouţitých arbitráţních pravidel, tak 10 

z projednávaných sporů v roce 2015 bylo řešeno podle pravidel SCC.
 130

 Pravidla SCC, 

která byla nově upravena v roce 2010 nechávají velkou flexibilitu rozhodčímu tribunálu 

na určení přesných procesních pravidel.
131

 SCC arbitráţe se nejčastěji konají ve 

Švédsku, jiná sudiště ovšem také připadají v úvahu. 

 

3.2 Rozhodování investičních sporů ad hoc  

 

Řešení investičního sporu ad hoc je protikladem řešení sporu před rozhodčí 

institucí. Pro řešení sporu je zvolen rozhodčí senát či jediný rozhodce a dále jsou 

zvolena pravidla, podle kterých bude arbitráţ vedena a právní řád, dle kterého bude 

arbitráţ rozhodnuta. Způsoby jakými budou zvoleni rozhodci, podle jakých pravidel 

bude arbitráţ vedena a dle jakého právního řádu bude právní problém posouzen, jsou 

upraveny v jednotlivých BIT. Zároveň se mohou státy na jednotlivých aspektech 

arbitráţního řízení dohodnout aţ po vzniku sporu. Nejčastěji pouţívaným způsobem 

určení procesních pravidel ve dvoustranných investičních dohodách je připuštění 

vyuţití rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

UNCITRAL, o kterých bude pojednáno dále. Tuto moţnost připouští například 

NAFTA, Energetická charta a Sdruţení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).  Rozhodčí 

tribunál bývá určen tak, ţe kaţdá ze stran sporu jmenuje jednoho rozhodce, ti poté zvolí 
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SCC, s. 3. 
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 UNCTAD Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2014 č. 2, květen 2015, s. 4, 
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 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce: Investment Disuptes Statistics 2015, 
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svého předsedu a společně tvoří rozhodčí tribunál.
132

 Pokud tato moţnost není ujednána 

nebo z jakéhokoli důvodu nelze takto osoby ustanovit, připouští BIT rovněţ způsob, 

kdy je volba rozhodčího tribunálu ponechána na osobě, která zvolí jednotlivé rozhodce. 

Touto osobou můţe být předseda jednoho ze stálých rozhodčích soudů.
133

  

Jak bylo uvedeno výše, nejčastěji pouţívanými pravidly pro ad hoc řešení 

investičních sporů jsou pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

UNCITRAL.
 134

 Pravidla UNCITRAL nejsou svázána s určitou rozhodčí institucí, ale 

většina rozhodčích institucí připouští jejich pouţití či je v určité míře přímo převzala. 

Pravidla UNICTRAL byla přijata v roce 1976,
 135

 jsou pouţívána v širokém okruhu 

sporů a jsou povaţována za jeden z nejúspěšnějších mezinárodních nástrojů smluvní 

povahy na poli arbitráţe.
 136

 Pravidla zahrnují všechny aspekty související s arbitráţním 

řízením, upravují procesní pravidla jmenování rozhodců a vedení samotného 

rozhodčího řízení a obsahují modelovou rozhodčí doloţku, která je přílohou pravidel. 

Dále upravují pravidla ve vztahu k formě a interpretaci rozhodčího nálezu. V současné 

době existují tři verze pravidel UNCITRAL. Původní verze z roku 1976 byla upravena 

v roce 2010 a v roce 2013 byla přijata poslední verze, jeţ obsahuje UNCITRAL 

pravidla o transparentnosti v arbitráţních řízeních mezi investorem a státem vedených 

na základě dohod o ochraně investic. O transparentnosti arbitráţního řízení, nejen ve 

vztahu k upraveným pravidlům UNCITRAL, bude dále pojednáno v části 4.3.  
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4. Rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů 
 

 

Jak jiţ bylo předestřeno v předchozí části této diplomové práce, nejdůleţitější 

rozhodčí institucí ve vztahu ke sporům z investic je středisko ICSID. V této části se 

bude práce snaţit poskytnout především analýzu rozhodovací praxe této rozhodčí 

instituce. Nicméně nebudou opomenuta ani klíčová rozhodnutí ostatních rozhodčích 

institucí. Práce se zaměří v prvních dvou kapitolách na hmotněprávní institut 

vyvlastnění a na vymezení definice investice. Třetíí kapitolou je otázka transparentnosti 

jako atribut vedení investičního řízení. Otázce precedenčního charakteru rozhodnutí 

mezinárodních rozhodčích soudů je věnována poslední kapitola. Práce klade důraz na 

stručný přehled vývoje rozhodovací praxe v těchto tématech a zároveň zmíní i recentní 

rozhodnutí rozhodčích tribunálů a aktuální vývoj v uvedených tématech.  

 

 

4.1 Vyvlastnění 

 

Vyvlastnění, ať uţ jakéhokoli charakteru, je předmětem většiny investičních 

sporů.
137

 Tato část práce se bude věnovat tomuto důleţitému aspektu mezinárodního 

práva na ochranu investic a bude se snaţit definovat především, co je označováno dle 

rozhodovací praxe rozhodčích tribunálů za vyvlastnění a v souvislosti s tím se bude 

věnovat i různým formám vyvlastnění.  

Vyvlastnění představuje jeden z hlavních zásahů do vlastnického práva. 

V českém právním pořádku je vyvlastnění upravené na ústavní úrovni v Listině 

základních práv a svobod: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je 

možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“
138

 Podmínky a účely 

vyvlastnění jsou dále rozvedeny v zákoně o vyvlastnění
139

 a v dalších zvláštních 

zákonech.
140

 V mezinárodním právu na ochranu investic existují rovněţ podmínky, 

které musí státy respektovat při uplatňování jejich suverénní moci. Mezi podmínky 
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vyvlastnění lze zařadit veřejný zájem, zákaz diskriminace, soulad s právem a 

spravedlivou náhradu.
141

 Tyto čtyři podmínky zahrnuje v podstatě drtivá většina 

dvoustranných investičních dohod v obdobném znění.
142

 První podmínka vyvlastnění, 

tedy moţnost vyvlastnit jen ve veřejném zájmu, slouţí k tomu, aby státy svévolně 

nepřijímaly opatření v jejich prospěch, aniţ by slouţilo obecnému blahu. Zákaz 

diskriminačního jednání v souvislosti s vyvlastněním je podmínkou, kterou nenajdeme 

v čl. 11 odst. 4 Listiny. Ze své povahy se uplatňuje na mezinárodní úrovni a zakotvuje 

stejný způsob zacházení s domácím i cizím majetkem (investicí). Ustanovení o zákazu 

diskriminace má chránit před tím, aby státy nenakládaly rozdílně s majetkem různých 

cizích státních příslušníků. První dvě podmínky spolu úzce souvisí, protoţe odebrání 

majetku, které není učiněno ve veřejném zájmu, je do určité míry diskriminační.
143

 Třetí 

podmínkou je spravedlivá náhrada která je, zvláště pro investora, podmínkou klíčovou. 

Pro něj je důleţité, aby se mu v případě, ţe jeho majetek bude vyvlastněn, dostalo plné 

náhrady za jeho ztracenou investici. Na tom, co jest spravedlivá náhrada, se státy ve 

svých dvoustranných investičních dohodách shodují a pouţívají nejčastěji tzv. Hullovu 

doktrínu – okamţité, dostatečné a účinné odškodnění za vyvlastnění.
144

 Poslední 

podmínka souladu s právem odkazuje na řádný proces, na základě kterého má 

vyvlastnění probíhat.  

 

4.1.1 Modality vyvlastnění 

 

Pro stanovení toho, co je to vyvlastnění, je nutno vyznačit druhy vyvlastnění, 

které se objevují v definicích mezinárodních investičních dohod a v rozhodovací praxi 

mezinárodních rozhodčích soudů. Vyvlastnění můţe mít formu jak určité činnosti 

hostitelského státu, (např. vydání zákona), tak můţe být zaloţeno rovněţ opomenutím 

(povinnosti). Nejčastěji se setkáváme s rozdělením vyvlastnění na přímé a nepřímé. 
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Přímé vyvlastnění spočívá v přijetí opatření, v jejichţ důsledku získá stát kontrolu nad 

investicí nebo z ní přímo získá ekonomický zisk. Nepřímé vyvlastnění, které dnes tvoří 

většinu případů, nelze tak jednoduše definovat. Dvoustranné investiční dohody zmiňují 

přímé a nepřímé vyvlastnění, ale jejich rozdělení nechávají na rozhodovací praxi 

rozhodčích tribunálů.
145

 Rozhodčí tribunál v případu Metalclad proti Mexiku vymezil 

rozdíl mezi těmito dvěma typy následovně: 

„Vyvlastnění může mít různé formy. Přímé vyvlastnění představuje zabrání 

majetku investora. Ale vyvlastnění může být rovněž nepřímé, v případech kdy nedojde 

k zabrání majetku, ale opatření jsou takového charakteru, že předmětná investice 

výrazně ztratí na své hodnotě.“
146

 

V poslední době nejsou přímá vyvlastnění častým úkazem.
147

 Jako příklad 

přímého vyvlastnění můţeme uvést případ Santa Elena proti Kostarice, o kterém bude 

pojednáno dále v kapitole 4.1.2. Většina případů vyvlastnění má formu vyvlastnění 

nepřímého a proto je důleţité vymezit, jaká opatření spadají pod tento pojem. Snahou 

rozhodčích tribunálů bylo obsáhnout také jednání, které na první pohled vyvlastnění 

nepředstavuje, ale působením času s sebou nese obdobné důsledky. Tento fenomén je 

popsaný v literatuře jako „de facto“ vyvlastnění, „přestrojené“ vyvlastnění (disguised 

expropriation) či „plíţivé“ vyvlastnění (creeping expropriation).
148

 Dle rozhodčího 

tribunálu v případu CMS Gas Transmission Company proti Argentině je nepřímé 

vyvlastnění „(…) opatření, které nepředstavuje vyložené sebrání (majetku), ale v 

konečném efektu znemožní požívání majetku”
149

 Lze tedy shrnout, ţe nepřímé 

vyvlastnění ohroţuje přirozený substrát investice bez toho, aby převádělo samotný titul 

na stát nebo na třetí osobu. Je poté na rozhodčích tribunálech, aby posoudily, zda 

skutečně došlo ke zkrácení investora.  

 Vyvlastnění lze rovněţ dělit na ta, která byla učiněná po právu a na ta 

protiprávní. Protiprávní neboli neoprávněná vyvlastnění jsou taková, u kterých státy 
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nerespektují čtyři základní podmínky vyvlastnění uvedené výše. Rozhodčí tribunály 

v konečném efektu většinou nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným 

vyvlastněním. Jak uvádí López, rozdělení mezi oprávněným a neoprávněným 

vyvlastněním v praxi - to znamená při rozhodování o náhradě - nemá smysl. Takto 

například rozhodčí tribunál ustanovený pro nároky Spojených států amerických v Íránu 

nedělal mezi těmito ţádné rozdíly při ukládání náhrad za vyvlastnění.
150

 Opačného 

názoru je Subedi, který s odkazem na D. W. Bowetta uvádí, ţe by měl být (i) učiněn 

jasný rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným vyvlastněním, (ii) za neoprávněné 

vyvlastnění by mezinárodní právo mělo vyţadovat restitutio in intergrum, nebo finanční 

náhradu, pokud uvedení v předešlý stav není moţné a (iii) za oprávněné vyvlastnění by 

mělo být vyplacena „přiměřená“ náhrada, či „spravedlivá“ cena za to, co bylo 

vyvlastněno
151

 Účel rozdělení oprávněného a neoprávněného vyvlastnění vidí tedy 

někteří autoři a rozhodčí tribunály v rozsahu náhrady za vyvlastnění. Výše uvedené tři 

principy jsou zaloţeny na rozhodnutí Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti 

v případu Chorzów Factory, který zakotvil některé důleţité precedenty v mezinárodním 

právu.
152

 Z recentních rozhodnutí lze zmínit případ SD Myers Inc. proti Kanadě, který 

byl řešen před střediskem ICSID na základě úmluvy NAFTA dle pravidel 

UNCITRAL.
153

 Ve sporu šlo o to, ţe Kanada zabránila americké firmě ve vývozu 

chemického materiálu do USA, v čímţ jí zabránila v činnosti, kvůli které byla zaloţena. 

Rozhodčí tribunál shledal porušení NAFTA ze strany Kanady a rozhodl o přiřknutí 

náhrady americké společnosti. NAFTA obsahuje směrnici pro ukládání náhrady za 

vyvlastnění dle principu „spravedlivé trţní hodnoty“. Rozhodčí tribunál odmítl tento 

standard s tím, ţe není vhodný pro účel udělení náhrady za porušení závazků 

plynoucích z NAFTA. Rozhodčí tribunál byl názoru, ţe princip stanovení náhrady musí 

brát v potaz rozdělení mezi oprávněným a neoprávněným vyvlastněním.
154

 S odkazem 

na případ Chorzów Factory rozhodčí tribunál aplikoval princip, ţe náhrada by měla 

zhojit skutečnou škodu způsobenou porušením mezinárodního závazku. Náhrada musí 
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v nejvyšší moţné míře smazat veškeré následky nezákonného opatření (vyvlastnění) a 

uvést v předešlý stav situaci, která by s nejvyšší pravděpodobností existovala, nebýt 

nezákonného opatření.
155

 V této souvislosti lze zmínit i případ ADC Affiliate Limited 

proti Maďarsku.
156

 Rozhodčí tribunál v tomto případě shledal vyvlastnění investice 

společnosti ADC na Budapešťském letišti za neoprávněné a odmítl pouţít úpravu pro 

stanovení náhrady za vyvlastnění, která byla obsahem dvoustranné investiční dohody 

mezi Kyprem a Maďarskem. Podle něj se tato úprava vztahovala jen na oprávněné 

vyvlastnění. Místo této úpravy rozhodčí tribunál aplikoval, podobně jako rozhodčí 

tribunál v případu SD Myers Inc. proti Kanadě, principy dle případu Chorzów 

Factory.
157

 Salacuse pochybuje nad postupem rozhodčího soudu v této věci, konkrétně 

nad jeho interpretací dvoustranné investiční smlouvy mezi Kyprem a Maďarskem. 

Podle něj nic nesvědčí tomu, ţe se dikce ve smlouvě vztahuje jen na oprávněné 

vyvlastnění a ne na neoprávněné. Takový postup rozhodčích tribunálů by mohl být 

posuzován jako příliš iniciativní, jdoucí proti záměru států, které sjednávaly 

dvoustranou investiční dohodu.
158

 

 

4.1.2 Vyvlastnění v rozhodčí praxi mezinárodních rozhodčích soudů 

 

Vyvlastnění je v rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích soudů velmi 

frekventovaným předmětem sporu, jak bylo uvedeno výše. Mnoţství rozhodnutí ve 

spojení s ustálenou úpravou vyvlastnění ve většině dvoustranných investičních dohod 

tvoří ucelený soubor judikatury na toto téma. I přes tento ucelený soubor rozhodnutí 

existují stále různé přístupy ke specifickým otázkám. 

Samotný akt vyvlastnění bývá rozhodčími tribunály hodnocen ze dvou různých 

pohledů. Tím prvním je hodnocení dopadu opatření hostitelského státu. Druhý způsob, 

který se v rozhodovací praxi objevuje, je hodnocení záměru hostitelského státu při 

přijímání opatření s důrazem na veřejnou prospěšnost takového opatření. První způsob 
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hodnocení dopadu opatření pro stanovení, zda šlo v daném případě o vyvlastnění, bylo 

velmi jasně pouţito v případu Santa Elena proti Kostarice.
159

 V tomto sporu společnost 

CDSE, zaloţená v Kostarice občany Spojených států amerických, koupila v roce 1970 

pozemek známý jako „Santa Elena“ za účelem rozvoje turismu. V roce 1978 vydala 

Kostarika opatření, dle kterého měl být tento pozemek v délce 30 kilometrů podél 

pobřeţí vyvlastněn od společnosti CDSE. Účelem tohoto opatření měla být ochrana 

ţivotního prostředí. Kostarika se zavázala vyplatit necelé dva miliony dolarů jako 

náhradu za vyvlastnění. Spor se nakonec dostal aţ ke středisku ICSID,
160

 který k povaze 

vyvlastnění uvedl následující: 

„Přestože vyvlastnění či zabrání majetku za účelem ochrany životního prostředí 

může být považováno za sebrání majetku ve veřejném zájmu a tím může být legitimní, 

skutečnost, že pozemek byl vyvlastněn za tímto účelem, nemá vliv na dopad tohoto 

opatření či na výměru náhrady za toto opatření. To znamená, že záměr ochrany 

životního prostředí, kvůli kterému byl pozemek vyvlastněn, nemění nic nad právní 

podstatou tohoto opatření, za které musí být poskytnuta odpovídající náhrada.(…) Kde 

dojde k vyvlastnění majetku, i z důvodu ochrany životního prostředí, (…) závazek státu 

zaplatit náhradu za toto vyvlastnění trvá.“
161

 

Druhý způsob hodnocení, zda se v daném případě jedná o vyvlastnění, který se 

objevuje v rozhodovací praxi rozhodčích tribunálů, klade důraz na záměr hostitelských 

států při přijímání daného opatření. Tento přístup vylučuje některé nediskriminační 

opatření přijaté v dobré víře z okruhu vyvlastnění. Příkladem takového přístupu je 

rozhodnutí ve věci Saluka Investments BV proti České republice, kde rozhodčí tribunál 

uvedl:  

„V mezinárodním právu je obecně přijímán názor, že státy nejsou odpovědny za 

platbu náhrady cizímu investorovi, pokud v rámci jejich běžného výkonu moci přijmou 
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nediskriminační opatření v dobré víře, které je zaměřeno na obecné blaho.“
162

 

Důsledkem tohoto hodnocení je, ţe investorovi nebude nahrazena jeho ztráta, 

pokud bude shledáno, ţe opatření nebylo diskriminační, bylo učiněno v dobré víře a pro 

obecné blaho. A to bez ohledu na to, jak silný je dopad daného opatření na investora. Je 

otázkou, zda se lze ztotoţnit s názorem tribunálu v případu Saluka, ţe tento druhý 

způsob hodnocení je „v mezinárodním právu obecně přijímán.“
163

  

V rozhodovací praxi se uplatňuje spíše první způsob.
164

 Dopad daného opatření 

hodnotí rozhodčí tribunály zpravidla dle toho, do jaké míry zasáhlo opatření investora a 

jaké bylo jeho trvání. V případu Telenor Mobile Communications A.S. proti Maďarsku 

rozhodčí tribunál uvedl ţe: „Určujícími faktory jsou intenzita a délka trvání 

ekonomického strádání trpěného investorem v důsledku opatření.“
165

 K těmto faktorům 

některé rozhodčí tribunály rovněţ přiřadily otázku legitimního očekávání investora, 

například viz níţe případ Metalclad v části: „(…) má dopad zbavující vlastníka, zčásti či 

zcela, možnosti využití ekonomického výnosu svého majetku, který mohl legitimně 

očekávat a to i pokud tímto nevznikne výhoda hostitelského státu.“
166

  

Jako další příklady, kdy rozhodčí tribunál přistoupil k hodnocení efektu 

opatření, kromě případu Santa Elena, lze uvést případ Ronald S. Lauder proti České 

republice v řízení dle pravidel UNCITRAL.
167

 Dále lze zmínit případ Pope & Talbot 

Inc. proti Kanadě.
168

 Rozhodčí tribunál v této věci podrobil testu dopad opatření na 

investorův majetek a zkoumal, zda je opatření dostatečně omezující, aby bylo moţné 

dojít k závěru, ţe majetek byl investorovi „odebrán“.
169

 Pope & Talbot byla společnost 

zaloţená dle práva USA s dceřinou společností v Kanadě, která provozovala pily 

v Kanadě a odváţela většinu zpracovaného dřeva do USA. Spor vznikl poté, co Kanada 

začala uplatňovat závazky plynoucí z dohody o měkkém dřevě, kterou uzavřela s USA. 
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 Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1. Nález ze dne 

30.8.2000. 
167

 Odst. 245 Ronald S. Lauder v. The Czech Republic, rozhodováno dle pravidel UNCITRAL 1976. 

Nález ze dne 3.9.2001.  
168

 Pope & Talbot Inc. v. The Government of Canada. Rozhodováno dle pravidel UNCITRAL 1976.  
169

 Odst. 102 Pope & Talbot Inc. v. The Government of Canada, Rozhodováno dle pravidel UNCITRA 

1976. Částečný nález ze dne 26.6.2000. 
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Součástí této dohody byl limit na export dřeva z Kanady a poplatek za překročení 

tohoto limitu. Investor, společnost Pope & Talbot, tvrdila, ţe vymáhání poplatku dle 

dohody o měkkém dřevě je v rozporu se závazky Kanady plynoucí z dohody NAFTA, 

konkrétně v rozporu s jejím článkem 11. Rozhodčí tribunál dospěl k názoru, ţe 

předmětné opatření nebylo dostatečně omezující, aby představovalo sebrání majetku ve 

smyslu vyvlastnění a zamítl většinu nároků investora.
170

 Na rozhodnutí ve věci Pope & 

Talbot Inc. proti Kanadě odkazuje rozhodčí tribunál i v případu CMS Gas Transmission 

Company proti Argentině. Ve své analýze, zda došlo v daném případě k vyvlastnění, 

shrnuje vývoj doktríny v této otázce následovně: 

„Doktrína, kterou přijala většina rozhodčích tribunálů v recentních případech, 

kde se jednalo o nepřímé vyvlastnění, je doktrínou „značného zásahu“. V případu 

Metalclad  byl rozhodčí tribunál toho názoru, že vyvlastnění tkví v omezení majetku, 

které „má dopad zbavující vlastníka, zčásti či zcela, možnosti využití ekonomického 

výnosu svého majetku, který mohl legitimně očekávat a to i pokud tímto nevznikne 

výhoda hostitelského státu.“
171

 Obdobně i zvláštní tribunál na řešení investičních sporů 

mezi Íránem a Spojenými státy americkými uvedl, že omezení musí ovlivnit „základní 

majetková práva“.
172,173

  

S ohledem na výše uvedené, došel rozhodčí tribunál k rozhodnutí, ţe jednání 

Argentiny, které spočívalo v uvolnění smluvně daných výměnných kurzů mezi 

americkým dolarem a argentinským pesem (v jehoţ důsledku došlo k znehodnocení 

podílu v argentinské společnosti vlastněné investorem), nepředstavovalo opatření 

představující vyvlastnění. Rozhodčí tribunál to odůvodnil tím, ţe investor nebyl zkrácen 

na uţití svého majetku a zachoval si plnou kontrolu nad svou investicí a tím nebyla 

                                                        
170

 Poté co rozhodčí tribunál zamítl většinu nároků investora ovšem shledal, ţe Kanada porušila závazek 

minimálního standardu zacházení dle čl. 1105 NAFTA. Tribunál došel k závěru, ţe jednání Kanady na 

základě dohody o měkkém dřevu bylo nesprávné tím, ţe investor byl pod výhrůţkami a neměl dostatek 

informací. 
171

 Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1  
172

 Odst. 262 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8. 

Nález ze dne 12.5.2005.   
173

 V části, která zmiňuje zvláštní tribunál na řešení investičních sporů mezi Íránem a Spojenými státy 

americkými je odkazováno na případ Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. Iran, Rozhodnutí číslo 141-

7-2 ze dne 29.6.1984, s. 225-226: „Předpoklad kontroly vlády nad určitým majetkem nevede automaticky 

k závěru, že majetek byl sebrán vládou, což by mělo za následek nutnou kompenzaci dle mezinárodního 

práva. Takovýto závěr je na místě, pokud okolnosti naznačují, že vlastník byl zbaven svých základních 

majetkových práv a pokud je zřejmé, že toto zbavení není jen přechodné. Záměr vlády je méně důležitý 

než dopad opatření na vlastníka a druh opatření zakládající kontrolu či zásah do práv vlastníka je méně 

důležitý než skutečný rozsah toho dopadu.“ Toto rozhodnutí představuje rané pouţití hodnocení opatření 

dle jeho dopadu v rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích soudů. 
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porušena dvoustranná investiční dohoda.
174

 Kritérium „značného zásahu“ potvrdil i 

rozhodčí tribunál ve věci CME proti České republice.“
175

 

 

4.1.3 Dílčí Závěr 

 

Obdobně jako v českém právu, státy v právu mezinárodním mají právo 

vyvlastnit majetek investorů jen za určitých podmínek. Co zůstává nejasné, je otázka, 

kdy se stává opatření hostitelského státu aktem vyvlastnění za které je dle 

mezinárodního práva na ochranu investic nutná náhrada. Slovy rozhodčího tribunálu 

v případu Saluka Investments BV proti České republice jde o to,  

„(...) jak stanovit jasnou a snadno rozpoznatelnou hranici mezi opatřeními, za 

které nelze uložit žádnou náhradu na jedné straně a mezi opatřeními, které (ve svém 

efektu) berou investorům jejich investice, které jsou v tom důsledku tedy protiprávní a je 

za ně nutné vyplatit náhradu.“
176

   

Posuzování této hranice je sloţitým úkolem, neboť to často souvisí s  nalezením 

rovnováhy mezi protichůdnými zájmy. Zájmu společnosti na efektivních opatřeních, 

která jsou veřejně prospěšná a slouţí občanům státu na jedné straně a zájmu investora 

na jeho nerušený výkon majetkového práva a uplatnění jeho investice v hostitelském 

státě na straně druhé. Rozhodčí tribunály hledají tuto hranici s uţitím různých přístupů. 

Přístup, který v rozhodovací praxi převaţuje, je hodnocení dopadu opatření na 

investora, tedy hodnocení výsledku či efektu, jaký mělo opatření hostitelského státu. 

Toto hodnocení klade důraz na zkoumání intenzity dopadu na investora, délky trvání 

daného opatření a některé tribunály k tomu přidávají hledisko legitimního očekávání 

investora. Příkladem výše zmíněného jsou případy Santa Elena proti Kostarice, Telenor 

Mobile Communications A.S. proti Maďarsku, či Pope & Talbot Inc. proti Kanadě. 

Druhý přístup zkoumá záměr hostitelského státu při přijímání opatření z hlediska toho, 

zda bylo přijímáno v dobré víře a zda bylo nediskriminační. Pokud jsou tato kritéria 

splněna, rozhodčí tribunál dojde k závěru, ţe v daném případě nešlo o vyvlastnění. 

Příkladem aplikace tohoto přístupu je rozhodnutí ve věci Saluka Investments BV proti 

                                                        
174

 Odst. 263 – 264 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina Nález ze dne 

12.5.2005. 
175

 Odst. 604 CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic rozhodováno dle pravidel UNCITRAL 

1976. Částečný nález ze dne 13. 9.2001. 
176

 Odst. 263 Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic. Částečný nález ze dne 17.4.2006. 
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České republice. Je nutno uvést, ţe druhý přístup je spíše výjimkou mezi pravidly, které 

vyplynuly z rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů. Určitý hybrid obou 

přístupu je uveden v interpretačních pravidlech k definici vyvlastnění dle návrhu TTIP, 

ve znění schváleném Evropskou unií. Zkoumání toho, zda  šlo v daném případě o 

nepřímé vyvlastnění má být zkoumáno na prvním místě z hlediska dopadu, z hlediska 

trvání předmětného opatření a má být přihlédnuto rovněţ k obsahu a cílům opatření.
177

 

Budoucnost ukáţe zda se toto posouzení prosadí i do dalších mezinárodních 

investičních dohod a zda jej začnou uţívat v převaţující míře i rozhodčí tribunály. Do té 

doby můţe hodnocení dopadu opatření slouţit investorům jako relativně stabilní a 

věrohodný ukazatel toho, zda byl jejich majetek vyvlastněn či ne. 

  

                                                        
177

 Čl. 2 Příloha 1 o interpretačních pravidlech definice investice 3. kapitoly, II. části návrhu TTIP. 

Dostupné na: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
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4.2 Investice 

 

Na otázku, co je to zahraniční investice, jsme našli odpověď hned na začátku 

této práce v části o vymezení terminologie. Určení toho, co lze označit za investici, 

kterou chrání právo na ochranu investic je obtíţnější. Definici investice nenajdeme ve 

Washingtonské úmluvě, přestoţe, jak bylo uvedeno výše, pojem investice je pojmem 

zásadním pro stanovení pravomoci střediska ICSID.
 178

 Je tedy na stranách, aby určily, 

jaké typy sporů si přejí postoupit rozhodování v mezinárodní arbitráţi. Pojem investice 

je definován v drtivé většině mezinárodních investičních dohod a dále jej bude vţdy 

zkoumat rozhodčí tribunál.
 179

 V případě střediska ICSID bude otázka, zda jde o spor 

z investice, projednávána dvakrát. Nejprve dle objektivních kritérií jako podmínka 

soudní pravomoci střediska ICSID dle čl. 25 Washingtonské Úmluvy (viz bod 3.1.1.2.). 

Podruhé dle subjektivních kritérií dané mezinárodní investiční dohody, kde je 

zkoumáno, zda se dá konkrétní investice podřadit pod okruh vztahů, na kterém se státy 

v BIT dohodly.
 180

 Tento způsob testu pravomoci popsaný např. ve věci Abaclat proti 

Argentinské republice
181

 můţeme označit jako „dvoustupňový test".
182

 Pokud rozhodčí 

tribunál dojde k závěru, ţe v jednom z těchto testů nejde o investici, nebude se zabývat 

druhým testem. Zpravidla bude rozhodčí tribunál zkoumat nejprve svoji pravomoc dle 

                                                        
178  

Důvod, proč Washingtonská úmluva neobsahuje definici investice, pramení z historického vývoje 

prací na Úmluvě. Zajímavostí je, ţe ze zprávy výkonných ředitelů Mezinárodní Banky pro Obnovu a 

Rozvoj k Washingtonské úmluvě plyne, ţe „nebyl učiněn žádný pokus, který by předstíral definovat 

pojem "investice". Vzhledem k tomu, že existuje základní požadavek souhlasu stran, a mechanismus, jehož 

prostřednictvím smluvní státy mohou vyjádřit předem, pokud si to přejí, že v případě sporu bude příslušné 

středisko ICSID“ Jak píše Schreuer, ani toto není přesné, protoţe debatě, zda bude definován pojem 

investice, bylo věnováno mnoho prostoru, ale na ţádné definici se nebylo moţné shodnout. Z toho 

důvodu byla zaujata neutrální pozice a bylo řečeno, ţe nebyl učiněn ţádný pokus o definici investice, viz 

SCHREUER, Christoph. The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, S. 

116 a dále viz Důvodová zpráva výkonných ředitelů Světové banky k Washingtonské Úmluvě ze dne 10. 

září 1964, článek 28, dostupné na:  
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/ICSID%20Convention%20English.pdf. 
179

 SCHREUER, Christoph. The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, s. 

120. 
180

 Střet mezi objektivistickým a subjektivistickým náhledem na definici investice vychází právě z toho, 

ţe investici je nutno zkoumat tímto dvoustupňovým testem. Objektivistický přístup pramení ze snahy 

určit jisté charakteristiky spjaté s investicí, tak, jak je tomu např. u Saliniho testu (o němţ bude pojednáno 

dále). Subjektivistický přístup vychází z toho, ţe státy si výslovně určily co chtějí v budoucích sporech 

povaţovat za investici pomocí definice investice zaloţené na určení statků, které mají být chráněny (viz 

dále). Viz SATTOROVA, Mavluda. Defining Investment Under the ICSID Convention and BITs: Of 

Ordinary Meaning, Telos, and Beyond. In Asian Journal of International Law, 2 (2012), s. 268   
181

 Odst. 344 Abaclat and Others v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/5 (dříve označeno 

jako Giovanna a Beccara and Others v. The Argentine Republic). Rozhodnutí o soudní pravomoci a 

přípustnosti ze dne 4.8.2011.   
182

 Z angl. „Two-fold test“ či „Double barrelled test“. 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/ICSID%20Convention%20English.pdf
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čl. 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy a pokud dojde k tomu, ţe se nejedná o investici 

v předmětném sporu, je pro něj případ ukončen.
183

 Obdobně nelze pojem investice 

pojmout tak široce, aby odporoval čl. 25 odst. 1 Washingtonské Úmluvy, jak podotknul 

rozhodčí tribunál ve věci Joy Mining proti Egyptu.
184

 Převaha objektivistického 

vnímání pojmu investice se navenek projevuje jako jistý restriktivní přístup rozhodčích 

tribunálů k tomuto institutu.
185

 Důsledkem tohoto přístupu je i fakt, ţe rozhodčí 

tribunály někdy upírají ochranu transakcím, které definici investice ve dvoustranné 

investiční dohodě vyhovují.
186

 

 Stranám se tedy nabízí velmi široké pojetí termínu investice, coţ bylo i hlavním 

důvodem, proč zůstal tento pojem bez definice. Mezinárodní investiční dohody volí 

obyčejně definici investice, která je zaloţena na ochraně statků.
187

 Ochrana má být 

poskytnuta zájmům investorů, jejich majetku a právům. Takovéto definice investice 

bývají široké a vcelku jasné. Obsahují v sobě stránku kapitálu, který překročil hranice, 

ale zároveň i různé jiné statky investora jako jsou pozemky a pozemková práva, půjčky, 

portfoliové obchody, či správní instituty hostitelského státu jako např. licence a 

povolenky
188

 V poslední době můţeme sledovat trend, kdy státy omezují pouţití 

dvoustranných investičních dohod tím, ţe omezují výčet transakcí, které spadají pod 

                                                        
183

 Viz např. Odst. 148 Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID 

Case No. ARB/05/10. Rozhodnutí o soudní pravomoci ze dne 17.5.2007.  
184

 Rozhodčí tribunál uvedl, ţe nelze určit jako investici transakci, která nesplňuje objektivní kritéria 

stanovená v čl. 25 odst. 1 Úmluvy. V opačném případě by se čl. 25 stal redundantním. Viz Odst. 50 Joy 

Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11. Rozhodnutí o soudní 

pravomoci ze dne 6.8.2004.  
185

 Restriktivní přístup si nelze plést s negativním vymezením investice, kdy rozhodčí tribunály vyloučily 

určitý okruh vztahů z definice investice.
 
Podle rozhodčích tribunálů do pojmu investice nespadají 

jednorázové obchodní kontrakty, spotřebitelské smlouvy, otázky týkající se veřejnoprávních aktů jako 

například udělování licencí, které spadá do výlučné soudní pravomoci států a další. Negativní definici 

investice obsahují i některé BIT. Jako příklad slouţí čl. 1139, písm. i) a j) NAFTA. 
186

 Např. L.E.S.I. S.p.A. and ASTALDI S.p.A. v. République Algérienne Démocratique et Populaire, 

ICSID Case No. ARB/05/3, či IBM World Trade Corporation v. República del Ecuador, ICSID Case No. 

ARB/02/10. 
187

 Způsoby, jakými různé mezinárodní investiční dohody definují pojem investice se mohou různit ve 

svých přístupech. Tato problematika překračuje rámec této práce, proto snad jen orientačně jde např. o 

definici zaloţenou na akvizici podnikání, viz dále UNCTAD, Scope and Definition: A Sequel, Series on 

Issues on International investment Agreements II. United Nations Publications 2011. s. 25-27. 
188

 Tamtéţ, s. 22. Německá modelová BIT z roku 2008, která bývá pouţívána jako nejuniverzálnější vzor 

pro formulaci nových dvoustranných investičních dohod vymezuje investici jako: „jakýkoli druh statků, 

který je přímo či nepřímo investován investory jednoho smluvního státu na území druhého smluvního 

státu“. Tato definice mimojiné obsahuje movitý a nemovitý majetek, včetně jakýchkoli věcných práv, 

akcie společností a další účasti ve společnostech, nároky na peníze v jakékoli formě, práva duševního 

vlastnictví, ochranné známky a mnoho dalších. Více viz SATTOROVA, Mavluda. Defining Investment 

Under the ICSID Convention and BITs: Of Ordinary Meaning, Telos, and Beyond, Asian Journal of 

International Law, 2 (2012), s. 269–270. 
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pojem investice.
189

 

 

4.2.1 Testy jako klíč k definici investice 

 

Jak bylo uvedeno, toto široké pojetí pojmu investice má samozřejmě své meze. 

Pojem investice má být pro účely čl. 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy vykládán 

objektivně a různé objektivní charakteristiky byly předmětem určení rozhodčích soudů. 

V této kapitole se práce věnuje stručnému vývoji rozhodovací praxe rozhodčích soudů 

ve vztahu k definici investice a recentnímu posunu k restriktivnímu výkladu pojmu 

investice rozhodčími soudy. Některé rané případy před střediskem ICSID se zabývaly 

otázkou, zda lze určitou transakci povaţovat za investici, nedošlo v nich ovšem ke 

stanovení jejích charakteristik. První případem, který se tomuto přímo věnoval byl 

Fedax N.V. proti Venezuele.
190

 Ve svém rozhodnutí tribunál nesestavil přehledný test, 

ale vymezil určité charakteristiky, které se staly základem pro dnešní chápání definice 

investice. Další autorita, kterou je nutno zmínit, je Schreuerovo popsání charakteristik 

investice v jeho komentáři ke Středisku ICSID. Schreuer se nesnaţí vymezit definici 

investice, ale uvádí její imanentní charakteristiky, které by měly být splněny, čímţ 

zavádí jakousi formu testu.
191

 Charakteristikou investice podle Schreuera je její jistá 

délka trvání, pravidelnost zisku a příjmů, přijetí rizika obou stran, nutné vynaloţení 

jistých prostředků a konečně přínos pro rozvoj hostitelského státu.
192

 Takovéto 

definování charakteristik investice prošlo svým vývojem v souvislosti s rozhodovací 

praxí rozhodčích soudů. V případu Salini proti Maroku
193

 a v mnoha dalších pozdějších 

                                                        
189

 Způsob jak zúţit definici investice v mezinárodních investičních dohodách je např. vyjmutí určitého 

typu statků z této definice jako portfoliové investice, určité obchodní smlouvy atd. Dále je moţné vyuţít 

tzv. „closed list“ výčet a vyjmenovat všechny transakce povaţované za investice. Omezit lze investice i 

na takové, které byly učiněny v souladu s právem hostitelského státu. Více viz UNCTAD, Scope and 

Definition: A Sequel, Series on Issues on International investment Agreements II. United Nationas 

Publications. s. 29. 
190

 Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3. Rozhodnutí tribunálu o 

výhradám k soudní pravomoci ze dne 11. 7. 1997. 
191

 Sám Schreuer uvádí, ţe tyto charakteristiky nemají slouţit jako poţadavky vyţadované judikaturou, 

nýbrţ jako přehled typických znaků investic. Faktem ovšem je, ţe jednotlivé rozhodčí tribunály často 

pouţívají Schreuerův test, ať uţ jakkoli upravený, jako výchozí bod pro stanovení, zda se v předmětném 

sporu jedná o investice nebo ne. SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, 

Cambridge University Press 2009, S. 128. 
192

 Tamtéţ. 
193

 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4. 

Rozhodnutí o soudní pravomoci ze dne 31.7.2007. 
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případech
194

 rozhodčí tribunály nekladly větší důraz na splnění podmínky pravidelnosti 

zisku a příjmů s tím, ţe převaţuje názor, ţe pravidelnost zisku a příjmů není vţdy 

zásadní. Některé rozhodčí tribunály se rozhodly tzv. Salini test rozšířit o další 

charakteristiku, jako tomu bylo například v případě Phoenix Action Ltd. proti České 

republice, kde byla přidána podmínka existence dobré víry investice.
195

 Vývoj 

rozhodovací praxe na poli definice investice je dále rozebrán v části 4.4.2. jako součást 

analýzy, zda existuje v právu na ochranu investic faktický precedent. 

Pokud budeme vycházet z toho, ţe následující čtyři charakteristiky uvedené 

v případu Salini jsou nejčastěji uznávány rozhodčími tribunály, můţeme je podrobit 

podrobnější analýze: (i) vynaloţení jistých prostředků, (ii) jistá délka trvání, (iii) riziko 

a (iv) přínos pro rozvoj hostitelského státu. Co se týče vynaloţení jistých prostředků, 

nebývá problém s určením, zda je tato charakteristika splněna. V diskuzi předcházející 

přijetí Washingtonské Úmluvy se uvaţovalo o stanovení hranice sta tisíce dolarů, kterou 

by musela investice překročit, ale tato podmínka nebyla přijata.
196

 O to kontroverznější 

se poté zdá být rozhodnutí ve věci Joy Mining proti Egyptu, kde rozhodčí tribunál 

nepřiřknul ochranu investice ve formě kontraktu ohledně těţebních strojů a jejich 

následné údrţby v dole.
 197

 Kromě toho, ţe tribunál shledal kontrakt jako jednorázový, a 

tím podle něj nebyla splněna podmínka jisté doby trvání investice, zároveň prohlásil, ţe 

celková investice nedosáhla dostatečné hodnoty, přestoţe v předmětné smlouvě šlo o 

více jak 13 milionů liber.
198

  

Aplikace charakteristik délky trvání investice ani rizika spojeného s investicí 

v rozhodovací praxi tribunálů nebudí větší diskuze. Rozhodčí tribunály povaţují za 
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 Viz např. Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID Case No. 

ARB/05/10, či Československá Obchodní Banka, a.s. v. The Slovak Republic, ICSID Case No. ARB/97/4 

jak uvádí Schreuer viz SCHREUER, Christoph. The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge 

University Press 2009, s. 129. 
195

 Odst. 114 Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Nález ze dne 

15.4.2009. 
196

 ICSID. The History of the ICSID Convention: Documents concerning the origin and the formulation 

of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and nationals of other states. 

ICSID Worldbank (1970) Vol. II. s. 34.  
197

 V tomto případě rozhodčí tribunál pouţil Salini test bez výhrad, ale na základě zkoumání objektivních 

charakteristik dané investice,došel k závěru, ţe se nejednalo o investici.  Joy Mining Machinery Limited 

v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11. Rozhodnutí o soudní pravomoci ze dne 6.8.2004. 
198

 Tamtéţ, odst. 27. Z původních 13 325 293 GBP se dodatkem sníţila hodnota smlouvy na 9 605 228 

GBP.   
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dostatečnou dobu trvání investice v délce dvou aţ pěti let.
199

 Riziko spojené s investicí 

vyplývá dle rozhodčích tribunálů jiţ ze samotného faktu, ţe došlo ke sporu.
200

 Zároveň 

je jistá forma rizika atributem jakéhokoliv déle trvajícího obchodu či transakce.  

Pouţití čtvrté charakteristiky Salini testu, dle které se investice má zasadit o 

ekonomický vývoj hostitelského státu, je v rozhodovací praxi rozhodčích tribunálů 

předmětem větší kontroverze. Názory na tuto podmínku se různí. Některé rozhodčí 

tribunály tuto charakteristiku investice neuznaly, další ji chápou jako důleţitý atribut 

investice.
201

 V této souvislosti lze zmínit recentní rozhodnutí o soudní pravomoci 

tribunálu ve věci Quiborax proti Bolívii.
202

 Rozhodčí tribunál se v jeho rozhodnutí 

distancuje od Salini testu s tím, ţe neuznává čtvrtou charakteristiku. Tvrdí, ţe přestoţe 

Washingtonská úmluva slouţí k posílení ekonomického rozvoje prostřednictvím 

mezinárodních investic, toto posílení nemusí být nutně charakteristikou konkrétní 

investice.
 203

 Jak píše Grabowski ve svém rozboru, tento přístup má své nedostatky.
 204

 

Za prvé je tato interpretace v rozporu s textem Washingtonské úmluvy, konkrétně s její 

Preambulí, která stanoví ţe: „Smluvní státy, posuzujíce potřebu mezinárodní spolupráce 

pro ekonomický rozvoj a úlohu soukromých mezinárodních investic v tomto ohledu (...) 

se dohodly (...)“. Právě na základě tohoto ustanovení Washingtonské úmluvy zařadil 

rozhodčí tribunál v případu Salini ekonomický rozvoj mezi jednu z charakteristik. 

Druhým problémem dle Grabowského je vznik nejistoty okolo definice investice, tím, 

ţe došlo k narušení vcelku zavedené doktríny Salini testu. Rozdíly v rozhodování 

jednotlivých tribunálů vytvářejí nejistotu na poli ochrany mezinárodních investic. 

Problematice precedenčního významu rozhodnutí rozhodčích tribunálů je věnována část 

4.4.  

Ekonomický rozvoj hostitelského státu je sám o sobě širokým pojmem, který lze 

zkoumat z více hledisek. Pokud investice není učiněna ve veřejném zájmu, nebylo díky 

ní přeneseno ţádné know-how do hostitelského státu, investice neposílila ekonomiku či 

                                                        
199

 SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, 

S. 130-131. 
200

 Tamtéţ. 
201

 Např. odst. 72 a 73 L.E.S.I. S.p.A. and ASTALDI S.p.A. v. République Algérienne Démocratique et 

Populaire, ICSID Case No. ARB/05/3. Rozhodnutí o soudní pravomoci ze dne 12.7.2006.  
202

 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. and Allan Fosk Kaplún v. Plurinational State of Bolivia, 

ICSID Case No. ARB/06/2. Rozhodnutí o soudní pravomoci ze dne 27.9.2012. 
203

 Tamtéţ odst. 222. 
204

 GRABOWSKI, Alex. The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini. 

Chicago Journal of International Law: Vol. 15: No. 1 (2014), Article 13., s. 302. 
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produkci, nezvedla ţivotní úroveň určité skupiny lidí hostitelského státu ani nezlepšila 

pracovní podmínky hostitelského státu, nelze pravděpodobně o ekonomickém rozvoji 

uvaţovat.
205

  

 

4.2.2 Dílčí závěr: 

 

Tato část práce se zabývala otázkou definice investice, která je stále se vyvíjející 

se problematikou. Tento trvající vývoj je dán faktem, ţe pojem investice není definován 

přímo ve Washingtonské úmluvě a záleţí na tom, jak jej interpretují rozhodčí tribunály. 

Jak bylo uvedeno, rozhodčí tribunály ve snaze vyvinout funkční test na určení, zda 

určitý vztah spadá pod pojem investice, pracují se souborem charakteristik, který 

pouţívají jako test. V tomto ohledu se nejvíce prosadil Salini test, který ovšem naráţí na 

limity dané subjektivistickým přístupem k definici investice samotné. Velmi výstiţně 

tyto limity určil rozhodčí tribunál ve věci Biwater proti Tanzánii: 

„(...) Salini test je problematický v tom ohledu, že, jak některé tribunály 

shledaly, ‚typické charakteristiky„ označené v té věci jsou považovány za neměnný a 

neflexibilní test a že investice nemohou spadat pod ochranu Washingtonské úmluvy 

pokud nebudou splněny všechny podmínky tohoto testu. Takovýto přístup riskuje 

vynechání určitých druhů transakcí z ochrany úmluvy. Může to rovněž vést k definici, 

která odporuje jednotlivým dohodám (jako v tomto případě) a zároveň k postupnému 

souhlasu nad pojmem investice v určitých částech světa (např. ve dvoustranných 

investičních smlouvách). Pokud nezanedbatelný počet dvoustranných investičních 

dohod z celého světa určuje definici investice šířeji než Salini test a pokud tento fakt 

zakládá určitý typ mezinárodní shody, je těžké odůvodnit, proč by měla být 

Washingtonská úmluva vykládána úžeji.“
206

 

Výše uvedený rigidní test resp. určité charakteristiky spjaté s investicí by 

neměly být nutně brány jako podmínky dané investice. Jistou ironií je, ţe tyto 

                                                        
205

 BOLÍVAR Omar E. (2012) Defining an ICSID Investment: Why Economic Development Should be 

the Core Element. Esej jako součást článku Economic Development at the Core of the International 

Investment Regime. Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration. Cambridge University Press 

(2011). Závěr. Dostupné na: https://www.iisd.org/itn/2012/04/13/defining-an-icsid-investment-why-

economic-development-should-be-the-core-element/.  
206

 Odst. 314 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22. 

Nález ze dne 24. července 2008 (poznámlky v závorkách vloţeny autorem). 

 

https://www.iisd.org/itn/2012/04/13/defining-an-icsid-investment-why-economic-development-should-be-the-core-element/
https://www.iisd.org/itn/2012/04/13/defining-an-icsid-investment-why-economic-development-should-be-the-core-element/
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podmínky pramení z původního Schreuerova testu, který on sám nezamýšlel jako výčet 

podmínek, ale jako popis pravidelně se vyskytujících charakteristik.  

Na druhou stranu nelze nechat naprostou volnost státům v jejich vymezení 

pojmu definice, jinak by čl. 25 odst. 1 ztrácel svůj smysl.
207

 Je tedy na rozhodčích 

tribunálech, aby našly rovnováhu mezi subjektivistickým a objektivistickým přístupem 

k definici investice, zdrţely se rigidního lpění na jednotlivých sloţkách Salini testu, ale 

zároveň jej pouţily jako východisko při hodnocení definice investic v dvoustranných 

investičních dohodách. Touto rovnováhou mám na mysli, ţe rozhodčí tribunály by se 

měly snaţit interpretovat pojem investice jak ve Washingtonské úmluvě, tak ve 

dvoustranných investičních smlouvách ve smyslu původního záměru Washingtonské 

úmluvy a práva na ochranu investic obecně. Tou je ochrana a podpora zahraničního 

obchodu, která by měla stát v popředí snahy o spravedlivé rozhodování investičních 

sporů a měla by být brána v potaz - ať uţ tribunál bude pouţívat objektivistický či 

subjektivistický přístup k pojmu investice. Uplatnění takového uvaţování rozhodčích 

tribunálů vidím například v otázce, zda by investice měla přispívat k ekonomickému 

rozvoji hostitelského státu, aby jí byla poskytnuta ochrana v souladu s právem na 

ochranu investic. Pokud budeme vycházet z výše uvedených cílů mezinárodních 

investičních dohod, dojdeme k tomu, ţe investice by tento atribut mít měla.
208

 Podpora 

ekonomického rozvoje je hlavním důvodem, proč státy uzavírají mezinárodní investiční 

dohody a podílejí se na právu ochrany investic. Nepřiřknout investici tento atribut jde 

proti smyslu práva na ochranu investic a rozvoji světového obchodu obecně.  

  

                                                        
207

 Jak uvádí Grabowski, to by vedlo k tomu, ţe by státy mohly pomocí dvoustranných investičních 

dohod předkládat středisku ICSID jakýkoli právní spor bez ohledu na jeho předmět. Viz GRABOWSKI, 

Alex. The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini. Chicago Journal 

of International Law: Vol. 15: No. 1 (2014). Article 13., s. 289. 
208

 V tomto ohledu souhlasím s Bolívarem, který je názoru, ţe atribut ekonomického rozvoje 

hostitelského státu je tím nejdůleţitějším ze čtyř atributů investice v Salini testu. Viz BOLÍVAR Omar E., 

Economic Development at the Core of the International Investment Regime, Evolution in Investment 

Treaty Law and Arbitration, Cambridge University Press (2011). Dostupné na: 

https://www.iisd.org/itn/2012/04/13/defining-an-icsid-investment-why-economic-development-should-

be-the-core-element/. 
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4.3 Transparentnost řízení před mezinárodními rozhodčími soudy 

 

Tato část práce se bude věnovat otázce transparentnosti řízení před 

mezinárodními rozhodčími soudy s důrazem na transparentnost řízení u střediska ICSID 

dle arbitráţních pravidel a řízení vedeného dle pravidel UNCITRAL.
209

 Pod pojem 

transparentnost bude zařazen přístup třetích osob k řízení, přístup těchto osob 

k dokumentům, podání třetích osob a zveřejňování nálezů tribunálů. Pro přístup třetích 

osob k řízení, ať uţ formou účasti na ústním jednání či formou písemných podání se 

pouţívá rovněţ termín „amicus curiae“, který lze volně přeloţit jako přítel soudu. 

V souvislosti s transparentností řízení bude dán zároveň prostor srovnání arbitráţních 

pravidel ICSID a pravidel UNCITRAL včetně rozboru jejich nejnovějšího znění 

obsahujícího Pravidla o transparentnosti. 

 

4.3.1 Obecně k otázce transparentnosti dle ICSID a UNCITRAL 

 

Mezinárodní arbitráţní řízení je většinou spjato se zachováním důvěrnosti 

informací.
210

 Rozdíl je nutno učinit mezi arbitráţí komerční, kde proti sobě stojí dvě 

korporace, a mezi arbitráţí investiční, kde proti sobě stojí stát a investor. Faktem ovšem 

je, ţe v případě pravidel UNCITRAL se stejná pravidla řízení uplatňují jak pro 

komerční arbitráţ, tak pro arbitráţ investiční. V mezinárodních investičních arbitráţích 

poslední dobou sílí tlak na zveřejňování informací, který je dán všeobecným zájmem 

nad tématy probíranými v těchto řízeních.
211

 Na rozdíl od obchodní arbitráţe, se 

v investičních arbitráţích jedná často o spory, které mají vliv na veřejný sektor. Tématy 

investičních arbitráţí jsou nezřídka ţivotní prostředí, nerostné suroviny, přístup 

k inţenýrským sítím a další témata, na kterých je veřejný zájem, jako jsou lidská práva 

či zdravotnictví
212

 Tlak na účast veřejnosti v řízení vyústil k vývoji na poli 

transparentnosti řízení v posledních letech. Tento vývoj se promítá jak do nově 
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 K neveřejnosti a důvěrnosti rozhodčího řízení srov. DOBIÁŠ, Petr. Standardy rozhodčího řízení 

v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů, In Obchodní právo, 2014, č. 12, s. 519. 
210

 SCHREUER, Christoph. The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, 

S. 697. 
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 KAWHARU, Amokura. Public Participation and Transparency in International Investment 

Arbitration: Suez v Argentina, New Zealand Yearbook of International Law, The, Vol. 4, 2007, s. 167, 

ISSN: 1176-6417.  
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 Souhrně lze tato témata označit jako „sensitive sectors“, coţ lze přeloţit jako citlivá odvětví. Jsou to 

odvětví, nad kterými by měl být pozornější dohled veřejnosti.  
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přijatých dvoustranných investičních dohod,
213

 tak do arbitráţních pravidel rozhodčích 

soudů.
 214

 Důleţitost vývoje tímto směrem vystihl rozhodčí tribunál v případu Methanex 

Corporation proti Spojeným státům americkým, kde uvedl ţe:  

„Investiční spory musí být rozlišeny od typické obchodní arbitráže na základě 

toho, že žalovaným je stát a že spor je rozhodován na základě mezinárodní investiční 

smlouvy a principů mezinárodního práva. Rozhodnutí ve věci může mít výrazný dopad 

nejen na strany sporu.“
215

 

Nejprve je nutné popsat, jak je upraveno řízení před střediskem ICSID a dle 

pravidel UCITRAL. 

 

4.3.1.1  ICSID  

 

Článek 44 Washingtonské úmluvy odkazuje procesní úpravu řízení na Pravidla 

rozhodčího řízení Střediska ICSID platná ke dni, k němuţ se strany dohodly na 

rozhodčím řízení. Pravidla rozhodčího řízení byla přijata v roce 1967 s účinností 

k 1.1.1968 a byla publikovaná spolu s nezávaznou důvodovou zprávou. Tato pravidla 

byla následně třikrát změněna – poprvé tomu bylo v roce 1984, následně v roce 2002 a 

naposledy v roce 2006, s účinností k 10.4.2006. Nejnovější znění pravidel bylo přijato 

po dvouleté diskuzi na půdě Sekretariátu střediska ICSID. Z pohledu zvyšování 

transparentnosti se relevantní změny týkaly článků 32, upravujícího ústní jednání, resp. 

přístup třetích osob k řízení, článku 37, upravujícího podání osob, které nejsou stranou 

sporu a článku 48, který upravuje vydání nálezu. Tato ustanovení budou dále rozebrána 

níţe. 

 

4.3.1.2 UNCITRAL 
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 Návrh TTIP ve svém článku 18 o transparentnosti v kapitole II o investicích uvádí, ţe Pravidla o 

transparentnosti se pouţijí v investičním řízení podle této dohody. Viz Návrh TTIP, kapitola II - 

investice. Dostupné na:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf.  
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upravuje transparentnost řízení. Vzorová BIT Spojených států Amerických dostupná na: 

http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf.  
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 Odst. 43 - 46 Methanex Corp. v. United States. Rozhodováno dle pravidel UNCITRAL 1976. 

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu ohledně podání třetích osob a jejich účasti amicus curiae ze dne 

15.1.2001. 
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V části 3.2. se tato práce věnovala stručnému úvodu k pravidlům UNCITRAL a 

jak jiţ bylo uvedeno, v roce 2013 byla přijata jejich nejnovější verze, která obsahuje ve 

svém článku 1 odst. 4 odkaz na nová Pravidla o zvýšení transparentnosti arbitráţních 

řízení mezi investorem a státem vedených na základě dohod o ochraně investic. O 

investičních sporech řešených dle pravidel UNCITRAL platí to samé co o sporech 

řešených před střediskem ICSID; většina jich je neveřejných a informace o nich jsou 

z velké části nepřístupné.
216

 Pravidla UNCITRAL jsou univerzálními pravidly, která 

slouţí z větší části v obchodní arbitráţi, kde stranami sporu jsou dvě korporace, které 

mají zájem na neveřejnosti řízení, proto dává smysl, ţe řízení dle pravidel UNCITRAL 

je neveřejné.
217

 To ovšem nevyhovuje dnešnímu poţadavku na otevřenost investičního 

řízení. 

Diskuze o zavedení určitého mechanizmu na zvýšení transparentnosti 

v investičních sporech podléhajícím pravidlům UNCITRAL započaly jiţ v roce 2008 na 

půdě II. pracovní skupiny UNCITRAL během jejího 41. sezení. Bylo řečeno, ţe 

transparentnost bude hlavním tématem poté, co budou přijata novelizovaná 

pravidla UNCITRAL v roce 2010.
218

 V roce 2010, na svém 43. sezení, byla pracovní 

skupina pověřena přípravou právního rámce na toto téma. Na svém 45. sezení Komise 

UNCITRAL zdůraznila důleţitost poslání II. pracovní skupiny při přípravě právního 

rámce na zvýšení transparentnosti s odkazem na to, co bylo uvedeno na 41. a 43. 

sezení.
219

 Návrh pravidel byl schválen během 58. sezení II. pracovní skupiny 

UNCITRAL ve dnech 4. – 8. února 2013.
220

 

Pravidla o transparentnosti vstoupila v účinnost k 1. dubnu 2014 a jsou 

souborem procesních pravidel, která mají investiční arbitráţe více otevřít veřejnosti. 

V souvislosti s těmito pravidly přijalo Valné shromáţdění OSN dne 10. prosince 2014 
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 Rozhodčí tribunál v určitých případech připustily status amicus curiae třetím osobám, o čemţ bude 

pojednáné dále. 
217

 Čl. 28 (3) Pravidel UNCITRAL 2013. Pravidla UNCITRAL 2013 dostupná zde: 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-

2013-e.pdf.  
218

 Zápis ze 58. sezení II. pracovní skupiny UNCITRAL ve dnech 4. – 8.2.2013, United Nations 

Commission on International Trade Law Working Group II (Arbitration and Conciliation) Fifty-eighth 

session: Settlement of commercial disputes: reparation of a legal standard on transparency in treaty-based 

investor-State arbitration, s. 2, bod 1. Dostupné na: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/577/83/PDF/V1257783.pdf?OpenElement.  
219

 Tamtéţ. 
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 Zpráva II. pracovní skupiny UNCITRAL o průběhu 58. sezení, United Nations Commission on 

International Trade Law: Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its 

fifty-eighth session.  

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-e.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-e.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/577/83/PDF/V1257783.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/577/83/PDF/V1257783.pdf?OpenElement
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Úmluvu o transparentnosti v arbitráţních řízeních mezi investorem a státem vedených 

na základě investičních dohod.
221

 Úmluva byla slavnostně podepsána dne 17. března 

2015 v Port Louis na Mauriciu, z toho důvodu je úmluva nazývána jako Mauricijská 

úmluva. Mauricijská úmluva vstoupí v účinnost šest měsíců po ratifikaci (resp. 

souhlasu, přistoupení) třetím smluvním státem. K dubnu 2016 Mauricijskou úmluvu 

podepsalo 16 států, procesem ratifikace zatím prošla jen v Mauriciu, tudíţ ještě nezačala 

běţet šestiměsíční lhůta vedoucí k její účinnosti.  

Posouzení, zda se Pravidla o transparentnosti uţijí v arbitráţním řízení, záleţí na 

jednom ze tří scénářů.
222

 Pro dvoustranné investiční smlouvy uzavřené po 1.4.2014 se 

tato pravidla uţijí, pokud je na ně ve smlouvě přímo odkazováno nebo jsou jinak 

zmíněna. K dubnu 2016 byla Pravidla o transparentnosti uvedena v celkem 13 

dvoustranných investičních smlouvách.
223

 Druhým moţným scénářem jsou arbitráţní 

řízení vedené na základě dvoustranných investičních smluv uzavřených před 1.4.2014. 

U těchto řízení se mohou strany sporu dohodnout na uţití Pravidel o transparentnosti.
224

 

Konečně, pro tyto spory, které vznikají podle dvoustranných investičních dohod 

uzavřených před 1.4.2014, byla sjednána Mauricijská úmluva.
225

 Přijetím Mauricijské 

úmluvy dávají státy najevo svůj záměr aplikovat Pravidla o transparentnosti.
226

 Pokud 

se ovšem dostanou Pravidla o transparentnosti do rozporu s dvoustrannou investiční 

smlouvou, interpretační přednost má dvoustranná investiční smlouva.
227

 

V následujících podkapitolách budou detailněji popsána ustanovení, která se 

vztahují k přístupu třetích osob k řízení a ke zveřejňování nálezů v investičních 

arbitráţních řízeních. Zde je tedy prostor k rozebrání zbývajících ustanovení Pravidel o 

transparentnosti. Článek 1 Pravidel o transparentnosti obsahuje podmínky uţití těchto 

                                                        
221

 Znění Úmluvy o transparentnosti v arbitráţních řízeních mezi investorem a státem vedených na 

základě investičních dohod bylo schváleno nejprve  v průběhu 47. zasedání UNCITRAL dne 9. července 

2014. 
222

 V roce 2014 bylo zahájeno 42 nových sporů z investic. 33 z nich bylo zahájeno u střediska ICSID, 6 

z nich bylo zahájeno podle pravidel UNCITRAL. Všechny z těchto šesti sporů byly zahájeny podle 

mezinárodní investiční dohody uzavřené před rokem 2014, to znamená, ţe se na ţádný z těchto sporů 

neuţijí nová pravidla UNCITRAL o transparentnosti, pokud si to strany výslovně neujednají, coţ 

z dosavadního průběhu neplyne. Viz UNCTAD Investor-State Dispute Settlement: Review of 

Developments in 2014 č. 2, květen 2015, s. 4. 
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 United Nations Commission on International Trade Law. Current Status of the UNCITRAL Rules on 

Transparency Application [online]. Dostupné na: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Rules_status.html.   
224

 Čl. 1 odst. (2) písm. a) Pravidel o transparentnosti. 
225

 Z důvodu, aby nebyla nutná shoda obou stran řízení k jejich pouţití, viz druhý scénář. 
226

 Čl. 1 odst. (2) písm. b) Pravidel o transparentnosti. 
227

 Čl. 1 odst. (8) Pravidel o transparentnosti. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Rules_status.html
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pravidel, tím, ţe upřesňuje, kdy je moţno pravidla uţít a jaká kritéria mají rozhodčí 

tribunály respektovat při jejich aplikaci. Dále jsou stanovena kritéria, kterými se mají 

rozhodčí tribunály řídit v případech, kde jim pravidla dávají prostor k uváţení: (i) 

veřejný zájem na transparentnosti v investičních řízeních vedených na základě 

investičních dohod a (ii) zájem stran sporu na spravedlivém a úsporném vyřešení 

sporu.
228

   

Článek 2 upravuje zveřejňování informací o zahájení arbitráţního řízení. 

Jakmile kaţdá ze stran obdrţí oznámení o zahájení sporu, je její povinností uloţit toto 

oznámení v depozitáři, který je popsán v článku 8. Správce depozitáře bez zbytečného 

odkladu zveřejní informace o zahájeném arbitráţním řízení. Tyto informace mají 

obsahovat názvy stran sporu, ekonomický sektor, kterého se spor týká a mezinárodní 

dohodu, na základě které je nárok uplatňován. 

Článek 7 stanoví výjimky z transparentnosti, která se uplatňuje v ostatních 

ustanoveních. Odstavec 2 vymezuje, co jsou to důvěrné a chráněné informace. Během 

úvah nad formulací tohoto ustanovení vycházela II. pracovní skupina UNCITRAL 

z vymezení důvěrných informací jako: „(...) informace, které nejsou obecně známé, či 

přístupné veřejnosti, které, pokud by byly odhaleny, mohou způsobit předsudky vůči 

důležitým zájmům jednotlivců nebo stran, a nebo mohou být v rozporu s právem na 

soukromí.“
229

 Výše zmíněné ustanovení vymezuje 4 okruhy informací, které lze 

povaţovat za důvěrné či chráněné: (i) důvěrné obchodní informace, (ii) informace, které 

jsou chráněné před zveřejněním přímo investiční dohodou, (iii) informace, které jsou 

chráněné před zveřejněním ţalovaným státem, a nebo chráněné podle jakéhokoli jiného 

právního předpisu, který urči rozhodčí tribunál a (iv) informace, jejichţ zveřejnění by 

mohlo ztíţit vymahatelnost práva. Odstavec 3 upravuje moţnosti rozhodčího tribunálu 

ve vztahu k ochraně vymezených důvěrných informací. Pod tyto moţnosti spadá 

omezení přístupu třetích osob k jednání - viz dále výklad k přístupu třetích osob 

k jednání. Pokud rozhodčí tribunál rozhodne, ţe informace v dokumentu není důvěrná, 

je dána moţnost stranám sporu, aby byl dokument staţen před jeho zveřejněním 
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 Čl. 1 odst. (4) Pravidel o transparentnosti 
229

 Zápis ze 54. sezení II. pracovní skupiny UNCITRAL ve dnech 7. – 11.2.2011, United Nations 

Commission on International Trade Law Working Group II (Arbitration and Conciliation) Settlement of 

commercial disputes: reparation of a legal standard on transparency in treaty-based investor-State 

arbitration, s. 11, bod 36, dostupné na:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/584/18/PDF/V1058418.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/584/18/PDF/V1058418.pdf?OpenElement
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(odstavec 4). Odstavec 5 stanoví, ţe ţalovaný stát není za ţádných podmínek nucen 

zveřejňovat informace, které povaţuje za zásadní pro jeho bezpečnostní zájmy. 

Odstavce 6 a 7 uvádí obecně k aplikaci Pravidel o transparentnosti, ţe zveřejnění 

informací nesmí ohrozit integritu rozhodčího řízení. Rozhodčí tribunál můţe v takových 

případech přistoupit k omezení zveřejnění informací. 

Článek 8 upravuje depozitář zveřejňovaných informací. Při úvahách nad tím, 

kdo bude pověřen správcem depozitáře (nebylo jasné, zda správa bude v kapacitách 

UNCITRAL) bylo osloveno středisko ICSID a ICC.
230

 Nyní je depozitář spravován 

úřadem generálního tajemníka OSN prostřednictvím sekretariátu UNCITRAL.
231

 

 

4.3.2 Přístup třetích osob k řízení 

 

4.3.2.1 ICSID 

 

Článek 32 Pravidel rozhodčího řízení Střediska ICSID upravuje ústní jednání. 

Ústní jednání se většinou koná bez přítomnosti veřejnosti.
232

 Před změnou pravidel 

v roce 2006 byla účast třetích osob při ústním jednání podmíněna souhlasem obou stran 

sporu.
233

 Změna ve formulaci odst. 2 tohoto článku nyní znamená, ţe rozhodčí tribunál 

můţe připustit účast třetích osob při ústním jednání, pokud proti tomu aspoň jedna ze 

stran nevznese námitku. Jak plyne z důvodové zprávy k této změně, můţe být v určitých 

případech přínosem, aby ústní jednání bylo otevřeno osobám, které nejsou přímo 

zapojené do řízení. Třetí osoby mohou být připuštěny poté, co rozhodčí tribunál 

konzultuje připuštění s Generálním tajemníkem Střediska ICSID a stranami sporu. Není 

ale jiţ nutný výslovný souhlas obou stran. Konzultace má zajistit, ţe rozhodčí tribunál 
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 Zápis ze 56. sezení II. pracovní skupiny UNCITRAL ve dnech 6. – 10.2.2012, United Nations 

Commission on International Trade Law Working Group II (Arbitration and Conciliation), Comments by 

arbitral institutions regarding the establishment of a repository of published information (“registry”).  

Dostupné na: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V11/880/28/PDF/V1188028.pdf?OpenElement   
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 UNCITRAL Transparency Registry, (a repository for the publication of information and documents in 

treaty-based investor-State arbitration) dostupné na: http://www.uncitral.org/transparency-

registry/en/introduction.html.  
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 SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, 

S. 699. 
233

 Čl. 32 odst. 2 pravidel rozhodčího řízení Střediska ICSID s účinností k 1.1.2003,. (v textu dále také 

jako „Pravidla“). 
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můţe zváţit jakékoli námitky a obavy stran.
234

 Právo podat námitku a uzavření řízení 

třetím osobám mají strany sporu i v případě, kdy dvoustranná investiční dohoda 

upravuje investiční řízení jako otevřené.
235

 V minulosti jiţ byla ústní jednání konána 

otevřeně s moţností přístupu třetích osob a středisko ICSID se bylo schopno vypořádat 

s logistickou náročností spojenou s pořádáním takového jednání.
236

  

Podání třetích osob v řízení upravuje odst. 2 článku 37, který byl do Pravidel 

přidán rovněţ v roce 2006. Rozhodčí tribunál můţe připustit písemné podání třetí 

osoby, která není stranou sporu, poté co se poradí s oběma stranami. Pro určení, zda 

takové podání bude připuštěno, bude tribunál zkoumat, (i) zda podání můţe pomoci 

rozhodčímu tribunálu ve vydání rozhodnutí, (ii) zda se podání týká předmětu sporu a 

(iii) zda má třetí osoba významný zájem na projednávané věci. Zároveň musí rozhodčí 

tribunál zajistit, aby podání ţádným způsobem nenarušilo průběh řízení a obě strany 

dostaly moţnost se k podání vyjádřit.
237

  

Toto ustanovení bylo poprvé aplikováno rozhodčím tribunálem ve věci Biwater 

Gauff (Tanzania) Ltd. proti Tanzánii,
238

 který rozvedl podmínky dané čl. 37 (2). 

V tomto sporu se jednalo o privatizaci vodovodů a kanalizací v Tanzánii a následné 

rozvázání smluv s britskou společností Biwater Gauff. Pět nevládních organizací, které 

zastupovaly veřejný zájem na poli lidských práv a práva udrţitelného rozvoje podalo 

petici pro získání statusu amicus curiae. Ţádaly o přístup ke klíčovým dokumentům a 

dále o moţnost účastnit se ústního jednání. Na podporu svých ţádostí neziskové 

organizace tvrdily, ţe se arbitráţ týká problémů zásadního významu pro společnost a 

pro další rozvojové státy, které by v budoucnu uvaţovaly o privatizaci vodovodů a 

kanalizací z pohledu udrţitelného rozvoje.
239

 Rozhodčí tribunál shledal, ţe jsou splněna 

kritéria čl. 37 (2) Pravidel a souhlasil s podáním písemných přípisů. Rozhodčí tribunál 
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 ICSID Secretariat. Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations. Working Paper of the 

ICSID Secretariat, 12.5.2005, s. 10. Dostupné na: 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/Suggested%20Changes%20to%20the

%20ICSID%20Rules%20and%20Regulations.pdf. 
235 

SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, s. 

699. 
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 ICSID Secretariat, Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration.  ICSID Secretariat 

Discussion paper, 22.10.2004, s. 10. Dostupné na: 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/Possible%20Improvements%20of%2

0the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf. 
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 Pravidla arbitráţního jednání střediska ICSID s účinností k 10.4.2006, čl. 37 odst. 2. 
238

 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22. 
239

 Odst. 81 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22, 

Procesní nařízení č. 5 ze dne 2.2.2007. 
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zamítl ţádost o účast na ústním jednání s tím, ţe strany sporu nesouhlasily s jejich 

přístupem k řízení ve smyslu čl. 32 (2) Pravidel a také z toho důvodu, ţe tribunál nebyl 

názoru, ţe by se neziskové organizace musely účastnit ústního jednání za účelem podání 

informovaného přípisu. V obecnější rovině rozhodčí tribunál vyzdvihl veřejný zájem na 

investiční arbitráţi.
240

  

Účast třetích osob se nemusí vztahovat jen na neziskové organizace, o čemţ 

svědčí případ AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft proti 

Maďarsku.
241

 V tomto sporu se jednalo o porušení smluv na odběr elektřiny ze strany 

Maďarska. V souvislosti s tímto řízením, zaţádala Evropská komise o status amicus 

curiae, aby mohla zjistit, zda dochází k řádnému uplatňování evropského práva.
242

 

Evropská komise byla přibrána do řízení jako amicus curiae s tím, ţe jí bylo umoţněno 

podávat písemné přípisy týkající se postupu Maďarska a dohlíţet na soulad jeho jednání 

s evropským právem. Není zřejmé, zda Evropská komise ţádala o přístup také 

k důvěrným dokumentům z průběhu arbitráţního řízení, ale nakonec jí bylo povoleno 

pouze podávat přípisy k věci.
243

 

 

4.3.2.2 UNCITRAL 

 

Jiţ před přijetím změn v arbitráţních pravidlech střediska ICSID rozhodovaly ve 

dvou případech rozhodčí tribunály dle pravidel UNCITRAL o otázkách přístupu osob 

k řízení.
244

 V obou případech rozhodčí tribunály připustily podání třetích osob k řízení a 

shodně odmítly moţnost účasti třetích osob na ústním jednání. Jak uvádí rozhodčí 

tribunál v případu UPS proti Kanadě, čl. 25 (4) pravidel UNCITRAL 1976 stanoví, ţe 

ústní jednání se konají in camera, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany se takto 
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 Tamtéţ odst. 51-52. 
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 AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft v. The Republic of Hungary, ICSID Case 

No. ARB/07/22. 
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 Detaily tohoto případu nejsou veřejně přístupné, zdroj viz LEVINE, Eugenia. Amicus Curiae in 

International Investment Arbitration: The Implications of an Increase in Third-Party Participation. In 

Berkeley Journal of International Law, Volume 29, Issue 1, 2011, s. 213 
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 Toto plyne z přehledu rozhodnutí o připuštění třetích osob k řízení dostupného na: 

https://icsid.worldbank.org - Decisions on Non-Disputing Party Participation, zpřístupněno k 19.4.2016  
244

 Šlo o případy Methanex Corporation v. United States of America. Rozhodováno dle pravidel 

UNCITRAL 1976. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu ohledně podání třetích osob a jejich účasti amicus 

curiae ze dne 15.1.2001 a United Parcel Services (UPS) v. Canada. Rozhodováno dle pravidel 

UNCITRAL 1976. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu o peticích na přístup k řízení jako amicus curiae ze 

dne 17.10.2001. 
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nedohodly. Toto ustanovení ovšem nebránilo tribunálům v přijetí písemných podání a 

oba rozhodčí tribunály podání třetích stran připustily do řízení a zabývaly se jimi. 

Ustanovení brání třetím osobám k účasti na ústních jednáních, pokud s ním nesouhlasí 

obě strany.
245

  

Pravidla o transparentnosti vnesla do zásad vedení investičního arbitráţního 

řízení podstatné změny. Přístup třetích osob k řízení upravují články 4, 5 a 6 Pravidel o 

transparentnosti. Článek 4 upravuje podání třetích osob, které nejsou stranou sporu a 

nejsou smluvní stranou investiční dohody. Odstavec 1 umoţňuje, aby rozhodčí tribunál 

připustil písemné podání třetích osob, které se vztahuje k problematice projednávané 

v daném sporu pod podmínkou konzultace se stranami sporu. Odstavec 2 vymezuje 

náleţitosti podání, které musí obsahovat popis třetí osoby spolu se stanovením jejích 

cílů, popis případného vztahu k jedné ze stran sporu a předloţení informací o jakékoli 

finanční pomoci ze strany státu či jiné osoby, kterou třetí osoba čerpá. Písemné podání 

musí dále obsahovat vymezení, v jakém zájmu třetí osoba podání činí a jaké právní 

otázky bude podání adresovat. Odstavec 3 stanoví vodítka pro rozhodčí tribunál, na 

základě kterých má rozhodnout o připuštění písemného podání. Rozhodčí tribunál musí 

posoudit, zda má třetí osoba dostatečný zájem na arbitráţním řízení a zda písemné 

podání můţe pomoci rozhodčímu tribunálu v posouzení předmětného sporu. Z tohoto 

plyne, ţe by strany sporu měly svým podáním k řešení sporu přispět. O tom, zda bude 

písemné podání připuštěno, rozhoduje rozhodčí tribunál.
246

 Odstavec 4 upravuje 

formální náleţitosti písemného podání. Rozhodčí tribunál musí rovněţ zaručit, aby 

písemné podání nikterak nenarušilo průběh arbitráţního řízení (odstavec 5) a musí 

umoţnit stranám sporu, aby se mohly k písemnému podání vyjádřit (odstavec 6). 

Následující článek 5 upravuje podání stran dohody, které nejsou stranami 

arbitráţního řízení (dále jen „Státy“).
247

 Do této kategorie budou spadat státy, které jsou 

členy mezinárodní investiční dohody nebo domácí stát investora. Tyto státy mohou mít 

zájem na tom, aby jim byl umoţněn přístup k řízení a aby mohly podávat písemná 

podání. Státy mohou přispět svým travaux préparatoires a tím předejít jednostranným 
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 Odst. 67 United Parcel Services v. Canada. Rozhodováno dle pravidel UNCITRAL 1976. Rozhodnutí 

tribunálu o peticích na přístup k řízení jako amicus curiae ze dne 17.10.2001. 

246 EULER, Dimitrij, Markus GEHRING a Maxi SCHERER. Transparency in International Investment 

Arbitration: A Guide to the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State 

Arbitration. Cambridge. Cambridge University Press, 2015, s. 172  
247

 Pravidla o transparentnosti pouţívají obrat „Non-disputing Parties“ coţ lze přeloţit jako Strany, které 

nejsou stranou sporu. 
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výkladům dvoustranné investiční dohody.
248

 Z tohoto plyne odlišný koncept tohoto 

článku. Rozhodčí tribunál můţe připustit podání států a můţe je rovněţ, po konzultaci 

se stranami sporu, pozvat k tomu, aby se vyjádřily k danému sporu.
249

 Pokud stát 

nereaguje na toto pozvání, rozhodčí tribunál z toho nemá vyvozovat ţádné závěry 

(odstavec 3). Ohledně náleţitostí podání je odkazováno na náleţitosti stanovené 

v článku 4. Rovněţ poslání rozhodčího tribunálu, aby dbal na nerušení řízení a moţnost 

vyjádření se k podáním, je stejné jako ve článku 4.   

Článek 6 upravuje přístup veřejnosti k jednání. Odstavec 1 stanoví, ţe všechna 

jednání jsou veřejná, s výhradou případů popsaných v odstavcích 2 a 3. Výjimka 

z veřejnosti jednání můţe být daná potřebou ochrany důvěrných informací a integrity 

arbitráţního řízení ve smyslu článku 7. Na rozhodčím tribunálu je, aby zaručil tuto 

ochranu během ústního jednání. Třetím důvodem pro výjimku z veřejnosti jednání jsou 

čistě pragmaticky logistické důvody. Pravidla o transparentnosti by neměla způsobit 

zdrţení, zvyšovat náklady nebo jinak nadměrně zatěţovat arbitráţní řízení. Měla by 

stanovit rovnováhu mezi veřejným zájmem a řádným vedením arbitráţního řízení.
250

 

Z toho důvodu odstavec 3 připouští moţnost, aby rozhodčí tribunál rozhodl, po 

konzultaci se stranami sporu, o konání jednání bez přítomnosti veřejnosti. 

 

4.3.3 Zveřejňování nálezů  

 

Je zřejmé, ţe v určitých případech strany sporu mohou trvat na nevydání 

rozhodnutí rozhodčího tribunálu, zvláště pokud projednávaný případ neukázal jednu ze 

stran v příznivém světle nebo byly v průběhu řízení probírány důvěrné informace. Na 

druhou stranu je zveřejňování rozhodnutí a nálezů z mnoha hledisek velmi důleţité. 

Zveřejnění nálezů představuje zdroj cenných historických informací ve vztahu 

k postojům a názorům rozhodců. Zveřejněné nálezy tvoří základ case law v investičním 
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 Zápis ze 54. sezení II. pracovní skupiny UNCITRAL ve dnech 7. – 11.2.2011, United Nations 

Commission on International Trade Law Working Group II (Arbitration and Conciliation) Settlement of 

commercial disputes: reparation of a legal standard on transparency in treaty-based investor-State 

arbitration, s. 6-7, bod 20 - 21, dostupné na: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/584/18/PDF/V1058418.pdf?OpenElement. 
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 Podání nemusí být jen písemné jako v případě třetích osob dle čl. 4. 
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 Zápis ze 54. sezení II. pracovní skupiny UNCITRAL ve dnech 7. – 11.2.2011, United Nations 

Commission on International Trade Law Working Group II (Arbitration and Conciliation) Settlement of 

commercial disputes: reparation of a legal standard on transparency in treaty-based investor-State 

arbitration, s. 11, bod 35. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/584/18/PDF/V1058418.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/584/18/PDF/V1058418.pdf?OpenElement
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arbitráţním řízení, které představuje neocenitelné příklady aplikace práva. Vyuţívání 

těchto rozhodnutí bude dále probíráno v části o precedenčním charakteru rozhodnutí viz 

část 4.4.. Publikace nálezů dále podporuje kritickou zpětnou vazbu od doktríny, která 

pomáhá k obecnému zlepšení systému investiční arbitráţe.
251

  

 

4.3.3.1 ICSID 

 

Arbitráţní pravidla střediska ICSID upravují zveřejňování nálezů v článku 48, 

odst. 4. Středisko ICSID nesmí zveřejnit nález bez souhlasu stran sporu. Středisko 

ICSID aktivně ţádá strany o tento souhlas a ve většině případů jej také obdrţí.
252

 Pokud 

obě strany nesouhlasí se zveřejněním nálezu, jedna ze stran jej obyčejně zveřejní sama 

v jiném médiu jako je například ICSID Reports. V případě, ţe Středisko ICSID 

nedisponuje souhlasem obou stran, musí na svých stránkách na základě novely 

arbitráţních pravidel z roku 2006, zveřejnit části právního odůvodnění rozhodčích 

tribunálů,
253

 a to bez zbytečného odkladu.
254

 Tímto způsobem je zaručeno, ţe jsou 

zveřejněné buď nálezy nebo alespoň klíčová právní zjištění rozhodčích tribunálů 

bezodkladně.
255

 Středisko rovněţ zveřejňuje stav probíhajících řízení na svých 

stránkách se základními informacemi o stranách sporu a ekonomickém sektoru, kterého 

se spor týká. V přehledu sporu je dále stručné shrnutí procesního vývoje řízení.
256

 Pro 

stanovení přístupu k ostatním dokumentům je třeba uvést jiţ zmiňovaný případ Biwater 
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 CARON, David D., Lee CAPLAN a Matti PELLONPÄÄ. The UNCITRAL arbitration rules: a 

commentary. Oxford: Oxford University Press, 2006. Oxford commentaries on international law. ISBN 

9780199297597, s. 755. 
252

 ICSID Secretariat, Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration,  ICSID 

Secretariat Discussion Paper, 22.10.2004, s. 8, bod 11. 
253

 Části právního odůvodnění, které jsou klíčové pro daný případ, v jistém smyslu ratio decidendi 

rozhodčího tribunálu. 
254

 V původním znění arbitráţních pravidel mělo středisko moţnost zveřejnit právní odůvodnění 

rozhodčích tribunálů navíc bez stanovení časového rámce pro zveřejnění. 
255

 V diskuzi během přípravy upravených arbitráţních pravidel byl kladen důraz na důleţitost 

zveřejňování bez zbytečného odkladu vzhledem k počtu probíhajících řízení před střediskem viz s. 9, 

ICSID Secretariat, Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations, Working Paper of the ICSID 

Secretariat, 12.5.2005,  dostupné na: https://icsid.worldbank.org. Podobně důleţitost včasného 

zveřejňování nálezů zdůrazňuje pracovní skupina sekretariátu ICSID při přípravě upravených arbitráţních 

pravidel. Někdy trvá několik měsíců, neţ středisko obdrţí souhlasy obou stran se zveřejněním nálezu. 

Právě pro takové případy je vhodný postup zveřejnění částí právního odůvodnění nálezů. Aby tento 

postup měl smysl, je důleţité, aby zveřejnění částí právního odůvodnění proběhlo bezodkladně viz ICSID 

Secretariat, Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration,  ICSID Secretariat 

Discussion paper, 22.10.2004, s. 9, bod 12. Dostupné na: https://icsid.worldbank.org. 
256

 ICSID: Cases, dostupné na: https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx 

Registr probíhajících případů je spravován na základě ICSID Administrative and Financial Regulation 23, 

dostupné na: https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partC-chap05.htm#r23.  

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/Suggested%20Changes%20to%20the%20ICSID%20Rules%20and%20Regulations.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx
https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partC-chap05.htm#r23
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Gauff (Tanzania) Ltd. proti Tanzánii. Rozhodčí tribunál detailně rozvedl přístup 

k různým druhům dokumentů.
257

 

 

4.3.3.2 UNCITRAL 

 

V arbitráţním řízení probíhajícím dle pravidel UNCITRAL 2013 je 

zveřejňování nálezů upraveno v čl. 34 odst 5. Nález bude veřejně publikován jen se 

souhlasem obou stran. Přístup k dalším dokumentům není dle obecných pravidel dále 

upraven. Pravidla o transparentnosti upravují zveřejňování nálezů a dalších dokumentů 

v článku 3. Toto ustanovení obsahuje výčet dokumentů, které mají být zveřejněny 

veřejnosti. Mezi tyto dokumenty patří nález, písemné přípisy třetích osob a osob, které 

nejsou stranou arbitráţního řízení, a další dokumenty vydané rozhodčím tribunálem či 

stranami řízení. Zveřejnění těchto dokumentů podléhá podmínkám uvedeným v článku 

7. Na základě těchto výjimek z transparentnosti mohou být dokumenty upraveny 

takovým způsobem, aby byla zachována důvěrnost informací. Dokumenty by měly být 

zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím depozitáře upraveného v článku 8, viz výše. 

 

4.3.4 Dílčí závěr 

 

Zvyšování transparentnosti investiční arbitráţe je bezesporu jedním z hlavních 

témat posledních let v tomto odvětví. Větší poptávka po informacích můţe souviset 

s obecně větší informovaností dnešní společnosti a s jejím poţadavkem na informace 

týkající se věcí obecného zájmu.
258

 Investiční arbitráţe v tomto směru udělaly 

v posledním desetiletí velký krok kupředu. V případě Pravidel o transparentnosti jde 

přímo o revoluci. Změny byly přijaty jak na půdě Střediska ICSID, tak na půdě Komise 

UNCITRAL. V případě pravidel UNCITRAL docházelo k jasnému střetu zájmů 
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 Rozhodčí tribunál posoudil přístup třetích osob k následujícím částem procesního řízení: Obecná 

diskuze o případu, rozhodnutí ve věci, částečná rozhodnutí a direktivy rozhodčího tribunálu, zápisy 

z jednání, dokumenty projednávané v řízení, řeči účastníku a korespondence stran. Více viz SCHREUER, 

Christoph, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press 2009, s. 703 s odkazem 

na odst. 148 - 161 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. 

ARB/05/22, Procesní nařízení č. 5 ze dne 2.2.2007. 
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2007, s. 167, ISSN: 1176-6417. Autor odkazuje dále na KINNEAR, Meg.“ (Paper presented at the 

ICSID, OECD and UNCTAD Symposium „Making the Most of International Investment Agreements: A 

Common Agenda.“ Paris, 12.12.2005, para B 
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jednotlivců v obchodní arbitráţi na důvěrnosti arbitráţe a veřejného zájmu na 

informacích o tzv. sensitive sectors. Je sloţité aplikovat jedna univerzální pravidla na 

řízení, která jsou svým záměrem takto rozdílná a přesně z tohoto důvodu jsou Pravidla o 

transparentnosti velmi důleţitá. 

Pod pojem transparentnost řízení lze zařadit přístup třetích osob k řízení, ať uţ 

formou jejich přímé účasti, či formou písemných přípisů a zveřejňování dokumentů o 

řízení, zejména pak nálezů. Účast třetích osob na řízení je dle pravidel arbitráţního 

řízení střediska ICSID upravena tak, ţe veřejnost můţe mít přístup k řízení, pokud proti 

tomu strany sporu nevznesou námitku. Pokud alespoň jedna ze stran podá námitku, 

řízení je neveřejné. Naproti tomu řízení dle pravidel UNCITRAL 2010 je neveřejné, jen 

se souhlasem obou stran jej lze otevřít veřejnosti. Pravidla o transparentnosti upravují 

řízení jako v zásadě veřejné s tím, ţe se uplatní výjimky z logistických důvodů a 

z důvodů ochrany důvěrných informací. 

Podání třetích osob neboli podání amicus curiae můţe být dle pravidel 

arbitráţního řízení střediska ICSID připuštěno poté, co rozhodčí tribunál konzultuje obě 

strany a generálního tajemníka střediska ICSID. Jsou rovněţ stanoveny atributy 

takového podání, které bude rozhodčí tribunál zkoumat při rozhodování o připuštění 

přípisu. Pravidla UNCITRAL 2010 výslovně neupravují písemná podání třetích osob, 

ale v minulosti rozhodčí tribunály jiţ dovodily přípustnost takových podání v případech 

Methanex Corporation v. United States of America a United Parcel Services v. Canada.  

Pravidla o transparentnosti podobně jako pravidla Střediska ICSID připouští podání 

třetích osob pod podmínkou konzultace se stranami sporu. Dále rovněţ obsahují 

vodítka, která mají rozhodčímu tribunálu pomoct posoudit přípustnost podání. Pravidla 

o transparentnosti také upravují zvláštní kategorii podání osob, které nejsou stranami 

sporu. 

Zveřejňování nálezů rozhodčích tribunálů je dnes jiţ častým úkazem. Arbitráţní 

pravidla střediska ICSID stanoví, ţe nálezy se zveřejňují jen se souhlasem, ale pokud 

středisko ICSID souhlas nemá, musí bezodkladně zveřejnit klíčové části nálezu a jeho 

odůvodnění. Navíc ve většině případů středisko ICSID souhlas ke zveřejnění nálezu 

dostává. Dle pravidel UNCITRAL 2010 lze nález zveřejnit také jen se souhlasem. Dle 

Pravidel o transparentnosti se nálezy zveřejňují ve veřejnosti přístupném depozitáři, 

s tím, ţe musí být dodrţeny podmínky na uchování důvěrnosti informací. 
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Vývoj na poli zvyšování transparentnosti s sebou nese také otevřené otázky do 

budoucnosti. Bude na rozhodčích tribunálech, jak se postaví k aplikaci nových Pravidel 

o transparentnosti a zda budou dále pokračovat v trendu zpřístupnění arbitráţního řízení 

třetím stranám. Dalším otazníkem je, zda je přístup většího počtu třetích osob k řízení 

vţdy výhodou, především z hlediska průtahů řízení. Nezanedbatelná bude jistě i 

zvětšená zátěţ na rozhodce, kteří se budou muset vypořádat s větším počtem účastníků, 

s jejich podáními a obecně budou muset řízení přizpůsobit, aby dostály poţadavkům 

veřejnosti. Pravidla o transparentnosti na toto pamatují a stanoví, ţe aplikace ustanovení 

nesmí narušit integritu řízení a nesmí nadměrně zatěţovat rozhodčí tribunál a strany 

sporu. Kde je linie přijatelného účastenství na řízení budou muset v budoucnu určit 

rozhodčí tribunály. Tato linie bude muset být posouzena jak z hlediska počtu účastníků, 

kteří budou připuštěni k řízení, tak z hlediska výčtu informací, které budou moct být 

vydány veřejnosti a rovněţ přesného vymezení, co je povaţováno za důvěrné 

informace. Zároveň bude zajímavé sledovat, zda se rozhodčí tribunály rozhodující pod 

Střediskem ICSID budou inspirovat Pravidly o transparentnosti při svém výkladu 

arbitráţních pravidel střediska ICSID a začnou je vykládat šířeji, tzn. ve prospěch 

přístupu veřejnosti. Mauricijská úmluva zatím čeká na ratifikaci alespoň třemi 

smluvními stranami, aby se stala účinnou a v probíhajících investičních arbitráţích 

zatím v ţádném z případů nebyla aplikována Pravidla o transparentnosti. Na 

zodpovězení výše uvedených otázek si tak budeme muset ještě počkat. 
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4.4 Závaznost a precedenční charakter rozhodnutí mezinárodních rozhodčích 

soudů  

 

Právní jistota je jeden z nejdůleţitějších atributů právního státu. Pro její 

zachování je důleţité, aby rozhodčí instituce pří rozhodování sporů postupovaly 

v obdobných případech stejným způsobem. Tento postup, označovaný v literatuře jako 

„consistency of outcomes“ neboli ucelenost výsledků, je zásadní z pohledu stran sporu, 

které mohou přinejmenším předvídat, jak bude posouzena předmětná právní otázka.
259

 

Ve vnitrostátních právních řádech existují různé způsoby jak dosáhnout této ucelenosti. 

V kontinentálním právním systému soudy vyšších instancí svou argumentační silou 

sjednocují judikaturu a směřují ji způsobem, který předchází nedůvodným odchylkám 

v rozhodování obdobných případů. V Common Law je sjednocování judikatury 

dosaţeno formou závazného precedentu, tedy doktríny stare decisis. V obou systémech 

pak existují vícestupňové soudní soustavy s moţností odvolání
260

 proti rozhodnutím 

niţších soudů, coţ má dále podpořit tvorbu koherentní judikatury.
261

  V právu na 

ochranu investic a v mezinárodním právu obecně takový institut není. Z toho důvodu 

hrozí, ţe pokud bude pravidelně docházet k rozhodnutím, která se rozchází 

v posuzování skutkově obdobných případů a obdobných právních otázek, dojde 

k fragmentaci mezinárodního práva. Tato fragmentace můţe ohrozit právní jistotu na 

poli mezinárodního práva a obecně sniţuje důvěru v instituty ochrany investic.
262

  

V souvislosti s otevíráním investiční arbitráţe veřejnosti (jak bylo uvedeno 

v části 4.3.3.), je dnes jiţ drtivá většina nálezů rozhodčích tribunálů zveřejňována. 

Zveřejněné nálezy poté neslouţí jen veřejnosti k nahlédnutí, ale mohou se stát cennými 

zdroji argumentů pro rozhodčí tribunály. Je tedy důleţité posoudit, zda existuje 

v rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích soudů při rozhodování sporů z investic 

                                                        
259

 Dosaţení „consistency of outcomes“, jako jeden z hlavních úkolů do budoucna na poli investiční 

arbitráţe uvádí Catherine Rogers viz ROGERS, Catherine A. a Roger P. ALFORD (eds.). The future of 
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rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nemají vznikat nedůvodné rozdíly, který je 

například výslovně uveden v § 2 odst. 4, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.  
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jistá závaznost rozhodnutí ve formě precedentu, zda a do jaké míry rozhodčí tribunály 

vyuţívají dřívější rozhodnutí ve své rozhodovací praxi. 

 

4.4.1 Otázka precedentu v rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích soudů 

 

Precedent je právní posouzení věci, zavedené prvně soudem pro určitý případ, 

podle kterého je dále rozhodováno v obdobných případech.
263

 Precedent je zároveň 

vyjádřením doktríny stare decisis, dle které je nutné, aby soud následoval dřívější 

rozhodnutí soudů, pokud v právním sporu vyvstanou obdobná skutková posouzení.
264

 

Doktrína stare decisis podporuje právní jistotu tím, ţe umoţňuje jednotlivcům předvídat 

následky jejich právního jednání. Právě z důvodu snahy na posilování právní jistoty se 

otevírá diskuze nad tím, zda mají jednotlivá rozhodnutí rozhodčích soudů precedenční 

charakter. 

Pokud budeme posuzovat tuto otázku z čistě formálního hlediska, zjistíme, ţe 

nálezy rozhodčích tribunálů nemohou být precedenty v pravém slova smyslu.
265

 Statut 

Mezinárodního soudního dvora ve svém článku 38 vymezuje prameny mezinárodního 

práva. Ve smyslu čl. 38 odst. 1, písm. d) jsou soudní rozhodnutí jen „sekundárními 

prostředky pro určení právních pravidel“.
266

  Článek 59 poté stanoví ţe „Rozhodnutí 

Dvora je závazné jen pro strany a to jen, pokud jde o určitý případ.“ Statut 

Mezinárodního soudního dvora není výlučnou autoritou na určení pramenů 

mezinárodního práva, ale je rozhodně tou nejvíce relevantní. Washingtonská úmluva 

uvádí ve čl. 42 mezi prameny práva rovněţ předpisy mezinárodního práva, které mohou 

být pouţity. Zpráva výkonných ředitelů Střediska ICSID uvádí, ţe mezi tyto pouţitelné 

právní předpisy patří právě prameny vyjmenované v článku 38 Statutu Mezinárodního 

soudního dvora.
267

 Rozhodnutí mezinárodních rozhodčích soudů tedy nemohou být 
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autoritativními prameny práva per se. Toto přijaly rovněţ rozhodčí tribunály ve svých 

rozhodnutích, např. v Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. proti Argentině 

rozhodčí tribunál uvedl ţe: „(...) rozhodnutí rozhodčích tribunálů pod Střediskem 

ICSID nejsou závaznými precedenty a každý případ musí být posouzen dle konkrétních 

okolností.“
268

 Obdobně rozhodčí tribunál ve věci Gas Natural SDG, S.A. proti 

Argentině  uvedl, ţe: „(...) není právně zavázán jakýmkoli dřívějším rozhodnutím či 

rozhodčím nálezem“
269

  

Přestoţe se v právu na ochranu investic neuplatňují právně závazné precedenty, 

zdá se, ţe rozhodčí tribunály běţně spoléhají na jiná rozhodnutí a nálezy při hledání 

svých argumentů a odůvodnění. Liší se ovšem v míře, jakou váhu jednotlivým 

rozhodnutím přisuzují. Sureda v tomto ohledu rozlišuje čtyři stupně pro posouzení, 

jakou míru závaznosti přisuzují rozhodčí tribunály dřívějším rozhodnutím.
270

 Do první 

kategorie zařazuje rozhodnutí, která rozhodčí tribunály hodnotí jako „přesvědčivá“. 

Rozhodčí tribunály v těchto případech zhodnotí předchozí rozhodnutí, pouţijí jej jako 

inspiraci a analyzují jej, aby zhodnotily, zda se v daném případě dá uţít jako 

precedent.
271

 Do druhé kategorie patří rozhodnutí, kde rozhodčí tribunály nejprve 

uvedou dřívější rozhodnutí a pak se snaţí vymezit svůj konkrétní případ a jeho specifika 

tak, aby mohly rozhodnout odlišně neţ dřívější tribunál. Tato kategorie bude dále 

podrobněji analyzována za pouţití příkladu v podobě definice investice rozhodčími 

tribunály (viz část 4.4.2.). Třetí kategorie rozhodnutí zdůrazňuje důleţitost precedentů 

tím, ţe spojuje čl. 32 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, který definuje doplňkové 

prostředky výkladu, s čl. 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora. Slovy tribunálu 

v případu Canadian Cattleman proti USA: 

„Článek 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora určí, že soudní rozhodnutí 
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jsou použitelná pro interpretaci mezinárodního práva veřejného jako ‚podpůrné 

prostředky„. Tyto tedy musí být chápany jako ‚doplňkové prostředky výkladu„ dle čl. 32 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu.“
272

   

Tento výklad práva implicitně znamená, ţe rozhodčí tribunály musí posoudit 

dřívější rozhodnutí v obdobných věcech a pouţít je přinejmenším jako doplňkové 

prostředky výkladu. Poslední kategorií, kterou Sureda rozlišuje, je hodnocení dřívějších 

rozhodnutí tak, jak je pouţil rozhodčí tribunál v případu Saipem proti Bangladéši.
273

 

V tomto sporu rozhodčí tribunál uvedl, ţe:  

„(...) věří, že přes přesvědčivé opačné názory, má povinnost přijmout řešení 

přijaté několika dřívějšími konzistentními rozhodnutími. Zároveň věří, že s uvážením 

specifik různých BIT a okolností daného případu, má povinnost přispívat k ucelenému 

vývoji práva na ochranu investic a tím vyhovět legitimnímu očekávání států a investorů 

ve smyslu posilování právní jistoty.“
274

 

Sureda upozorňuje, ţe toto je první případ, kdy rozhodčí tribunál výslovně 

odkazuje na svou povinnost přijmout řešení, které opakovaně pouţilo několik 

konzistentních dřívějších rozhodnutí.
275

 Zároveň tento výklad představuje nejvyšší míru 

„zavázanosti“, kterou rozhodčí tribunál klade dřívějšímu rozhodnutí. 

 

4.4.2 Faktický precedent v rozhodovací praxi 

 

Předchozí kapitola ukázala, ţe nemůţe být pochyb o tom, ţe rozhodčí tribunály 

při svém rozhodování v menší či větší míře spoléhají na dřívější rozhodnutí. Při 

zkoumání, do jaké míry se uplatňuje v právu na ochranu investic faktický precedent 

v rozhodování rozhodčích tribunálů, je moţno pouţít různé přístupy. Jeden ze způsobů 

ukázal Commission, který ve své analýze pouţívá metodu kvalitativní a kvantitativní 
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tím, ţe zkoumá počet citací dřívějších rozhodnutí v nálezech rozhodčích tribunálů.
276

 

Svou analýzou podrobil (mimo jiné) rozhodnutí tribunálů Střediska ICSID v letech 

1990 aţ 2006 a rozhodnutí ad hoc tribunálů v období v letech 2002 – 2006.
277

 Ve svém 

rozboru Commission zjistil, ţe v období mezi lety 1990 a 2001 dochází k pozvolnému 

přibývání referencí k dřívějším rozhodnutím u Střediska ICSID.
278

 V období od roku 

2001 do roku 2006 se četnost výskytu referencí v judikatuře tribunálů Střediska ICSID 

zvyšuje exponenciálním způsobem. V roce 2001 bylo v kaţdém rozhodnutí citováno 

2,55 dřívějších rozhodnutí. V roce 2005 to bylo jiţ 12,92, resp. 11,25 v roce 2006.
279

 

Tento trend není zřejmý jen u tribunálů střediska ICSID, ale projevuje se i u ostatních 

rozhodčích institucí. Ostatní rozhodčí instituce zaznamenaly posun od 2,14 citace 

v jednom rozhodnutí v roce 2002 na 18,43 citace v roce 2006.
280

 Z analýzy 

Commissiona tedy velmi jasně vyplývá trend rozhodčích tribunálů v odkazování na 

dřívější rozhodnutí. Dá se předpokládat, ţe tento vývoj dál pokračuje v souladu 

s přibývající judikaturou a s růstem judikaturního fondu na poli práva ochrany investic. 

Druhým způsobem, kterým lze zkoumat precedenční vliv dřívějších rozhodnutí 

na rozhodovací praxi rozhodčích tribunálů, je analyzovat přímo určité odvětví, či danou 

oblast práva a její posuzování v předešlých sporech. Tento způsob je uţitečný pro 

aplikaci a interpretaci práva, protoţe podrobnou analýzou lze zjistit vývoj uvaţování 

rozhodčích tribunálů nad předmětnou otázkou. Zároveň lze vypozorovat, jak vnímají a 

jak se vypořádávají rozhodčí tribunály s vedoucím rozhodnutím v dané oblasti. Na 

rozdíl od předešlého způsobu takto nelze obsáhnout celkově rozhodovací praxi 

mezinárodních soudů a přijít se statistikou, ale lze poskytnout ucelený náhled na 

judikaturu ohledně daného problému. Touto cestou se vydává Cheng a podrobuje 

analýze existenci precedentu na poli spravedlivého a rovného zacházení a umbrella 

clauses.
281

  

Jako názornou ukázku pouţití této metody při zkoumání, jak se vypořádávají 

rozhodčí tribunály s vůdčími (resp. „precedenčními“) rozhodnutími v dané oblasti 
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pouţije tato práce otázku definice investice. Jak bylo uvedeno v části 4.2.1. vedoucím 

rozhodnutím v otázce definice investice je Salini.
282

 V této části se práce nebude 

soustředit na zkoumání, co je investice (tomu byl dán prostor v části 4.2.), nýbrţ bude 

rozhodnutí analyzovat z pohledu závaznosti. Otázkou je, jak se s tímto rozhodnutím 

vypořádávají rozhodčí tribunály při posuzování, zda se v konkrétním sporu jedná o 

investici nebo ne. Konkrétně jsou pro účely tohoto zkoumání zajímavé případy, kdy se 

rozhodčí tribunály od Salini testu odchylují.  

Rozhodčí tribunál v případu L.E.S.I. S.p.A. and ASTALDI S.p.A. proti Algérii
283

 

při svém posouzení, zda se jedná o investici, zmiňuje případ Salini, přestoţe se od něj 

při svém hodnocení odchyluje.
284

 Uvádí, ţe je to vedoucí rozhodnutí, které respektovala 

řada dalších rozhodčích tribunálů. Poté uvádí důvody, proč v daném případě nelze 

kritéria uvedená v případu Salini pouţít.
285

 Dalším příkladem je případ Phoenix Action, 

Ltd. proti České republice.
286

 Rozhodčí tribunál opět zdůrazňuje, ţe většina rozhodnutí 

pouţívá Salini test při stanovení náleţitostí investice. Dále uvádí, ţe se rozhodčí 

tribunály někdy rozcházejí ve svém názoru na čtvrtou náleţitost investice, kterou 

předpokládá Salini test (přispění k ekonomickému rozvoji hostitelského státu). Z tohoto 

postupu rozhodčího tribunálu je opět zřejmé, ţe cítí potřebu se nejprve vypořádat 

s existujícím zavedeným postupem v dané věci a aţ následně přistupuje k vlastnímu 

posouzení věci.
287

 Stejný postup volí rozhodčí tribunál v případě Saba Fakes proti 

Turecku.
288

 Nejprve stanoví, ţe povahu investice nebude zkoumat jen z hlediska 

souhlasu obou stran, ale ţe je na místě objektivní test.
289

 Souhlasí s prvními třemi 

kritérii Salini testu, poslední kritérium se ovšem, dle jeho názoru, pro stanovení 

náleţitostí investice nehodí.
290

 Rozhodčí tribunál poté odůvodňuje svůj postup, který se 

odlišuje od případu Salini. Dále odůvodňuje, proč se nehodí ani postup stanovený ve 
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Phoenix Action, Ltd. proti České republice s jeho šesti kritérii, které musí splnit 

investice.
291

 V závěru rozhodčí tribunál vymezí své vlastní posouzení investice pomocí 

prvních tří kritérií Salini testu.
292

 Případ, který v poslední době upoutal jistou 

pozornost
293

 právě kvůli jeho posouzení existence investice je Quiborax proti Bolívii.
294

 

Z tohoto důvodu je zajímavý i pro účely této analýzy. Rozhodčí tribunál opět shrnuje 

vývoj na poli definice investice v rozhodovací praxi rozhodčích tribunálů uplynulých 

let.
295

 Rozvádí pochybnosti ohledně pouţitelnosti Salini testu, konkrétně jeho čtvrté 

kategorie. Dále uvádí ţe: 

„V souladu s trendem (dřívějších rozhodnutí, výše uvedených), je rozhodčí 

tribunál názoru, že ekonomický rozvoj hostitelského státu (čtvrtá kategorie dle Salini 

testu) nebo operace provedená za účelem rozvoje ekonomické aktivity v hostitelském 

státě není jednou z náležitostí objektivní definice investice.“
296

 

Z tohoto rozhodnutí je nepochybně vysledovatelná jak inspirace dřívějšími 

rozhodnutími, tak snaha vymezit se oproti precedenčnímu rozhodnutí v případu Salini. 

Fakt, ţe rozhodčí tribunály v uvedených případech reflektují vývoj rozhodnutí v dané 

věci, pomáhá ucelenosti judikatury. To platí i v případech, kdy se rozhodčí tribunály 

v posouzení obdobných případů rozcházejí. V takových případech rozhodčí tribunály 

projevují snahu vypořádat se s dřívějším rozhodnutím a odůvodnit svůj odlišný postoj. 

Na výše uvedených, chronologicky zařazených příkladech je zřejmé, ţe se kaţdým 

dalším rozhodnutím definice investice vykresluje přesněji. Je v ní však vţdy učiněn 

odkaz na Salini test. Závěrem lze shrnout, ţe výše uvedený vývoj rozhodovací praxe na 

poli definice investice je jasný důkaz toho, ţe rozhodčí tribunály pouţívají hojným 

způsobem dřívější rozhodnutí a nálezy pro tvorbu jejich argumentace. To platí, i pokud 

se vydají odlišnou cestou, neţ kterou zavedlo precedenční rozhodnutí v dané oblasti. 

V těchto případech mají rovněţ snahu svůj odlišný postup odůvodnit.  
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4.4.3 Dílčí závěr 

 

Právo ochrany investic nezná institut právně závazného precedentu. Rozhodnutí 

mezinárodních soudů nejsou primárními prameny práva, nýbrţ jen sekundárními 

prostředky pro určení právních pravidel, jak stanoví Statut Mezinárodního soudního 

dvora. Jako sekundární prostředky je ovšem rozhodčí tribunály hojně vyuţívají. 

Projevuje se to tak, ţe rozhodčí tribunály ve svých rozhodnutích často zmiňují 

rozhodnutí dřívější. Odkazy na dřívější rozhodnutí rozhodčích tribunálů se staly běţnou 

součástí většiny nálezů. Souvisí to s faktem, ţe vývoj určité formy ucelené judikatury 

na poli ochrany investic je nepřehlédnutelný a rozhodčí tribunály tuto judikaturu 

samozřejmě pouţívají. Mezinárodní právo na ochranu investic se nyní vyvíjí spolu se 

stále přibývajícími rozhodnutími a nálezy. Kaţdý příspěvek do tohoto souboru 

judikatury je velmi důleţitý.
297

 Tento trend plyne jak ze statistiky Commissiona, tak 

z analýzy rozhodovací praxe rozhodčích tribunálů ohledně otázky definice investice. 

Z analýzy definice investice dále plyne, ţe případ Salini ve svých rozhodnutích zmiňují 

nejen rozhodčí tribunály, které rozhodují v souladu s ním,
298

 ale i rozhodčí tribunály, 

které se Salini testem nesouhlasí. Rozhodčí tribunály se cítí být do určité míry zavázány 

ustanoveným právním interpretacím a při odchýlení od nich mají snahu svůj odlišný 

postoj odůvodnit. V tomto smyslu lze hovořit o precedenčním charakteru některých 

rozhodnutí, i kdyţ přesnějším termínem je spíše argumentační síla rozhodčích tribunálů. 

V souvislosti s otázkou precedenčního charakteru rozhodnutí vyvstává otázka, 

zda je vůbec ţádoucí, aby se tento trend dále uplatňoval. V úvodu bylo uvedeno, ţe 

takový vývoj posiluje právní jistotu, ale má i své nevýhody, jak uvádí ve svém článku 

Ten Cate.
299

 Argumentuje, ţe pokusy o posilování precedentů v rozhodovací praxi 

narušují hodnoty, které jsou důleţitější neţ předvídatelnost. Tyto hodnoty zahrnují 

samostatné posuzování jednotlivých případů, aplikace nejsprávnější právní interpretace 

a transparentnost ohledně důvodů, proč se (ne)hodí aplikace dřívějšího rozhodnutí na 
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aktuální případ. Ochrana uvedených hodnot je dle Ten Cate na rozhodčích tribunálech. 

Zároveň si všímá, ţe je pro ně obtíţné se odchýlit od zavedené praxe a odůvodnit svůj 

odlišný postoj. Jak ovšem ukázala analýza posuzování definice rozhodčími tribunály 

v této práci i v práci Chenga,
300

 tribunály se snaţí posuzovat zavedené právní 

interpretace v souvislosti s daným případem. Jen zřídka se objevují názory, ţe od 

předchozích právních posouzení by se rozhodčí tribunály neměly odklánět.
301

  Z tohoto 

důvodu nesdílím obavu z toho, ţe by rozhodčí tribunály slepě následovaly právní 

interpretace dřívějších rozhodnutí bez vlastního posouzení konkrétních skutečností.  
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo analyzovat vybrané oblasti práva na ochranu investic a to 

zejména z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů. Jako úvod do 

této problematiky slouţilo vymezení terminologie s navazujícím vhledem do 

historického vývoje práva na ochranu investic. V rámci historického vývoje se práce 

věnovala i aktuálním otázkám na poli ochrany investic. Velmi přínosná je analýza 

úpravy ochrany investic v návrhu dohody TTIP. Návrh TTIP přichází se zcela 

zásadními instituty a je moţné, ţe je předzvěstí zcela nové úpravy procesu ochrany 

investic. V podobě stálého mezinárodního soudu pro investice pracuje na jeho návrhu 

Evropská komise. 

Třetí část vymezila různé způsoby řešení sporů s důrazem na Středisko ICSID, 

jehoţ judikatura byla klíčová pro účely této práce. Uvedeny byly i další způsoby řešení 

sporů, které jsou dále uváděny v práci, především ad hoc řešení sporů podle pravidel 

UNCITRAL, která jsou nejčastěji uplatňovanými pravidly pro ad hoc řešení sporů. 

První tři části pouţívaly pro svou popisnou povahu především metodu deskriptivní. 

Ústřední částí této práce byla část čtvrtá, věnovaná rozhodovací praxi 

mezinárodních rozhodčích institucí. V důsledku omezeného rozsahu diplomové práce, 

nebylo moţné obsáhnout celkově a vyčerpávajícím způsobem jednotlivé kapitoly, ale 

práce se snaţila nabídnout ucelený výklad o určitých aktuálních oblastech práva na 

ochranu investic, spolu se samostatně stojícími dílčími závěry. První kapitola se 

zabývala vymezením pojmu vyvlastnění v rozhodovací praxi. Poté, co byly popsány 

modality vyvlastnění, se práce soustředí na popis dvou různých přístupů rozhodčích 

tribunálů k hodnocení, zda opatření státu představují vyvlastnění ve smyslu 

mezinárodního práva na ochranu investic. Jsou porovnány přístupy hodnocení 

z hlediska dopadu opatření na investora a hodnocení záměru státu. První uvedené 

hodnocení v rozhodovací praxi převaţuje, hodnocení toho, zda státy jednaly 

nediskriminačně, v souladu s dobrou vírou a tudíţ nezakládajíc vyvlastnění, je 

v rozhodovací praxi spíše výjimkou. 

Dále se práce věnovala investicím a jejich definici dle rozhodovací praxe 

mezinárodních rozhodčích institucí. Nejprve byl nastíněn vývoj rozhodovací praxe a 

poté byla rozebrána různá hodnocení, která zvolily rozhodčí tribunály při posuzování 

této otázky. Definice investice není záměrně obsaţena ve Washingtonské úmluvě, coţ 
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dává rozhodčím tribunálům jistý prostor pro interpretaci a posouzení, zda se jedná o 

investici v jednotlivých případech. Hodnocení, neboli testy, nemohou být a nejsou 

chápana rozhodčími tribunály jako osamoceně stojící měřítka, která lze aplikovat bez 

dalšího. Rozhodčí tribunály musí zkoumat i pozadí jednotlivých obchodních transakcí a 

specifika daných případů. S touto kapitolou souvisí rovněţ kapitola poslední, věnovaná 

otázce precedentu v právu na ochranu investic. Součástí zkoumání existence precedentu 

v rozhodovací praxi rozhodčích tribunálů byla i analýza konkrétního odvětví, ve kterém 

by se precedenční charakter rozhodnutí mohl objevovat. Pro tuto analýzu zvolila práce 

definici investice z důvodu existence bohaté judikatury a zajímavého vývoje. K 

posouzení jakou váhu rozhodčí tribunály přikládají dřívějším rozhodnutím, práce 

analyzovala rozhodnutí nesouhlasící se zavedeným rozhodnutím na poli definice 

investice, coţ je případ Salini. Z analýzy lze vyvodit, ţe rozhodčí tribunály pečlivě 

zkoumají dřívější rozhodnutí a snaţí se podrobně odůvodnit svůj odlišný postup. Dále je 

zřejmé, ţe rozhodčí tribunály vlivem své argumentační síly dávají svým rozhodnutím 

jistý precedenční charakter, který ovšem pro pozdější tribunály není právně závazný. 

Díky argumentační síle rozhodčích tribunálů a rozšířené praxi citování dřívějších 

rozhodnutí lze označit judikaturu na poli ochrany investic za relativně ucelenou. Přesto 

je nejednotnost řízení jedním z bodů, který je investičnímu řízení v dnešní podobě 

vytýkán. 

Transparentnost arbitráţního řízení je v právu na ochranu investic jedním 

z velmi aktuálních témat posledních let. Práce vyuţívá metody komparativní a srovnává 

zásady řízení před Střediskem ICSID a zásady řízení dle pravidel UNCITRAL, které je 

hojně vyuţíváno v ad hoc řízeních a před jinými stálými rozhodčími soudy. Zásadním 

krokem směrem ke zvýšení transparentnosti v investičním arbitráţním řízení je 

zavedení nových Pravidel o zvýšení transparentnosti arbitráţních řízení mezi 

investorem a státem vedených na základě dohod o ochraně investic. Tato pravidla jsou 

rovněţ blíţe popsána a srovnána se stávajícími rozhodčími pravidly. V přímém srovnání 

konkrétních procesních institutů vynikne významný krok k transparentnosti u nových 

pravidel. Je nyní na státech, jak se k novým pravidlům postaví. Mauricijská úmluva 

zatím čeká na ratifikaci prvními třemi státy, aby se stala účinnou. Do budoucna bude 

rovněţ zajímavé sledovat, zda budou rozhodčí tribunály skutečně vyuţívat moţnosti, 

které jim nová pravidla umoţňují, či zda se k nim budou stavět zdrţenlivě a budou spíše 
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spoléhat na výjimky z těchto pravidel.    

Je zřejmé, ţe právo ochrany investic je dynamicky se vyvíjejícím odvětvím. 

Mezinárodní společenství neustále pracuje na zvýšení účinnosti, jednotnosti a legitimitě 

systému řešení investičních sporů. Je to vidět na snahách zvýšit transparentnost řízení, 

úsilích o větší předvídatelnost rozhodnutí mezinárodních rozhodčích soudů  

a v neposlední řadě na úvahách o zcela novém systému ochrany investic, například 

v podobě jednotného investičního soudu.  
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Abstrakt  

  

Tato diplomová práce si klade za cíl blíţe analyzovat vybrané oblasti práva na 

ochranu investicí a to zejména z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích 

soudů. Předloţená práce popisuje rozhodovací praxi rozhodčích institucí a její roli 

v utváření práva na ochranu investic. Práce je dělena na čtyři části. 

První část práce je pojata jako stručný úvod do problematiky investičních sporů 

formou vymezení základní terminologie. Pro správné uchopení tématu je nutné 

vymezení pojmů, které budou v práci dále rozváděny. Druhá část je historickým 

úvodem k dané problematice, na níţ navazuje současný vývoj na poli ochrany investic. 

V třetí části práce pojednává o různých způsobech řešení investičních sporů. 

Ústřední částí práce je její čtvrtá část, která se věnuje aktuálním tématům  v 

rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích soudů. Tato část je dále dělena na čtyři do 

jisté míry samostatně stojící kapitoly. První kapitola pojednává o vyvlastnění, které je 

jedním ze zásadních pojmů práva na ochranu investic. Práce definuje, co je povaţováno 

dle rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů za vyvlastnění a jaké jsou jeho 

modality. Druhá kapitola se věnuje vymezení definice investice pomocí tzv. testů, které 

pouţívají rozhodčí tribunály jako vodítka ke stanovení jejích charakteristik. Třetí 

kapitola této části pojednává o vývoji v transparentnosti řízení. Důraz na větší 

otevřenost řízení vůči veřejnosti je jedním z hlavních témat v právu na ochranu investic. 

Do srovnání jsou dána stávající arbitráţní pravidla s novými pravidly o transparentnosti 

vypracované komisí UNCITRAL. V poslední kapitole práce pojednává o otázce 

precedenčního významu vůdčích rozhodnutí v právu na ochranu investic. Blíţe je 

popsáno do jaké  míry jsou rozhodčí tribunály ovlivněny rozhodovací praxí 

v relevantních obdobných případech a jak se vypořádávají s těmito dřívějšími 

rozhodnutími.    

 

 

 

  



 

 93 

Abstract  

 

This diploma thesis aims to analyse specific fields of investment law in 

particular in the scope of the case law of international arbitration courts. The presented 

thesis describes the judiciary practice of arbitral institutions and its role in the forming 

of investment law. The thesis consists of four parts. 

The first part serves as an introduction into the field of investment disputes 

stating the basic terminology. For the purpose of a better understanding of the issues on 

hand it is crucial to define the relevant key terms. The second part is a history 

introduction about the evolution in this field followed by the analysis of the current 

development in investment law. The third chapter describes the various ways 

investment disputes can be resolved.  

The fourth part of the thesis is its central one, it examines the current issues in 

the judiciary practice of the international arbitration courts. This part is further divided 

into four, relatively self-contained chapters. The first chapter describes the term 

expropriation, which is one of the key terms of investment law. The thesis defines what 

is meant by expropriation in the light of the decisions of international arbitral courts and 

states its modalities. The second chapter deals with the definition of investment 

applying the so-called “tests”, which have been devised by the arbitral tribunals to be 

able to point out their characteristics. The third chapter examines the evolution in the 

transparency of the arbitral proceedings in investment disputes. The topic of a greater 

transparency towards the public has been one of the major talking points in investment 

law in recent years. Various arbitral rules are compared with the new UNCITRAL 

Rules on Transparency. The last chapter is dedicated to the question of precedent in 

investment law decision making. The thesis describes to what extent the arbitral 

tribunals are influenced by the past relevant and similar decisions and how they deal 

with those decisions. 
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